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2 -   THE LAWS  
OF TABLE TENNIS 
 
2.1 THE TABLE 
 
2.1.1      The upper surface of the table, known as the playing 

surface, shall be rectangular, 2.74m long and 1.525m 
wide, and shall lie in a horizontal plane 76cm above 
the floor. 

 
2.1.2     The playing surface shall not include the vertical sides 

of the tabletop. 
 
2.1.3      The playing surface may be of any material and shall 

yield a uniform bounce of about 23cm when a 
standard ball is dropped on to it from a height of 
30cm. 

 
2.1.4     The playing surface shall be uniformly dark coloured 

and matt, but with a white side line, 2cm wide, along 
each 2.74m edge and a white end line, 2cm wide, 
along each 1.525m edge. 

 
2.1.5    The playing surface shall be divided into 2 equal courts 

by a vertical net running parallel with the end lines, 
and shall be continuous over the whole area of each 
court. 

 
2.1.6      For doubles, each court shall be divided into 2 equal 

half-courts by a white centre line, 3mm wide, running 
parallel with the side lines; the centre line shall be 
regarded as part of each right half-court 

. 
2.2 THE NET ASSEMBLY 
 
2.2.1  The net assembly shall consist of the net, its suspension 

and the supporting posts, including the clamps 
attaching them to the table. 

 
2.2.2     The net shall be suspended by a cord attached at each 

end to an upright post 15.25cm high, the outside limits 
of the post being 15.25cm outside the side line. 

 
2.2.3     The top of the net, along its whole length, shall be 

15.25cm above the playing surface. 
 
2.2.4     The bottom of the net, along its whole length, shall be 

as close as possible to the playing surface and the 
ends of the net shall be attached to the supporting 
posts from top to bottom. 

 
 
 
 

 ةلواطلا ةرك نيناوق  ــ ٢ 
  
  ةلواطلا   ٢/١

  
 والمعروف بسطحیجب أن یكون سطح الطاولة العلوي   ٢/١/١

 رتم ١ر٥٢٥ بعرضو رتم ٢ر٧٤ بطولمستطیالً  اللعب
  .سم عن األرض  ٧٦على ارتفاع و

  
ألعلى الطاولة } الجوانب العمودیة { ال یشمل سطح اللعب   ٢/١/٢

.  
من أیة مادة تحقق ارتداًدا > ب سطح اللع<  أن یكونیجوز   ٢/١/٣

ً مقداره حوالي  كرة قانونیة   إسقاطدنع مس } ٢٣{منتظما
  .مس  ٣٠علیھ من ارتفاع 

  
غیر {  اللعب موحد اللون داكناً ومطفي یجب أن یكون سطح  ٢/١/٤

على طول مس  ٢مع خط جانبي أبیض بعرض ولكن } عمال 
رض ــــخط نھایة أبیض بعوب رتم ٢ر٧٤ والبالغ ةفاح لك
   .رتم  ١ر٥٢٥والبالغ  ةفاح لك ىلعمس  ٢

  
ةكبش بمتساویین  ملعبینسطح اللعب إلى  یجب أن یقسم  ٢/١/٥

موازیة لخطي النھایة على أن یكون امتدادھا  دتمتعمودیة 
  .كالً من الملعبین  متصالً فوق

  
یقسم كل ملعب إلى نصفین متساویین  یجب أن  الزوجييف   ٢/١/٦

مم ویمتد موازیاً لخطي  ٣عرضھ خط وسط أبیض یبلغ ب
األیمن لكل  النصفالجانبین ویعتبر خط الوسط جزًءا من 

  .بعلم 
  :ةكبشلا ةعومجم    ٢/٢
  
واألعمدة الساندة تتألف مجموعة الشبكة من الشبكة ورباطھا   ٢/٢/١

  .لھما بالطاولة  المثبتة المالزمبما فیھا  )العمودي واألفقي ( 
  
بقائم عمودي  كل طرف نم لصتتعلق الشبكة بحبل م  ٢/٢/٢

خارجیة عن العمود تبلغ ال وحدودهمس  ١٥ر٢٥ارتفاعھ 
  .سم خارج الخط الجانبي  ١٥ر٢٥

  
بارتفاع  - على طول امتدادھاو -  ةكبشلاأعلى كون یجب أن ی  ٢/٢/٣

  .سم فوق سطح اللعب ١٥ر٢٥قدره  
  
على طول و -ةكبشلل الطرف السفلي كون یجب أن ی  ٢/٢/٤

ویجب أن بقدر اإلمكان لسطح اللعب  اقصالم - امتدادھا
  .من أعلى ألسفلنھایات الشبكة بقائمیھا  قصتلت
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2.3 THE BALL 
 
2.3.1     The ball shall be spherical, with a diameter of 40mm. 
2.3.2     The ball shall weigh 2.7g. 
2.3.3   The ball shall be made of celluloid or similar plastics 

material and shall be white or orange, and matt. 
 
2.4 THE RACKET 
2.4.1     The racket may be of any size, shape or weight but the 

blade shall be flat and rigid. 
 
2.4.2     At least 85% of the blade by thickness shall be of 

natural wood; an adhesive layer within the blade may 
be reinforced with fibrous material such as carbon 
fibre, glass fibre or compressed paper, but shall not 
be thicker than 7.5% of the total thickness or 0.35mm, 
whichever is the smaller 

 
. 
2.4.3     A side of the blade used for striking the ball shall be 

covered with either ordinary pimpled rubber, with 
pimples outwards having a total thickness including 
adhesive of not more than 2mm, or sandwich rubber, 
with pimples inwards or outwards, having a total 
thickness including adhesive of not more than 4mm 

 
 
 

2.4.3.1  Ordinary pimpled rubber is a single layer of non-cellular 
rubber, natural or synthetic, with pimples evenly 
distributed over its surface at a density of not less 
than 10 per sq. cm and not more than 30 per sq. cm. 

 
 
2.4.3.2   Sandwich rubber is a single layer of cellular rubber 

covered with a single outer layer of ordinary pimpled 
rubber, the thickness of the pimpled rubber not being 
more than 2mm 

. 
2.4.4    The covering material shall extend up to but not beyond 

the limits of the blade, except that the part nearest the 
handle and gripped by the fingers may be left 
uncovered or covered with any material. 

 
2.4.5     The blade, any layer within the blade and any layer of 

covering material or adhesive on a side used for 
striking the ball shall be continuous and of even 
thickness. 

 
2.4.6    The surface of the covering material on a side of the 

blade, or of a side of the blade if it is left uncovered, 
shall be matt, bright red on one side and black on the 
other. 

 
 

  
  :ةرــكلا    ٢/٣

  

طر   ٢/٣/١   .مم ) ٤٠(یجب أن تكون الكرة كرویة ذات قُ
  .مغ )  ٢ر٧ (یجب أن یكون وزن الكرة   ٢/٣/٢
یجب صناعة الكرة من مادة السلیولوز أو من مواد بالستیكیة   ٢/٣/٣

ً اشم غیر { بھة ویكون لونھا أبیض أو برتقالي ومطفیا
  .} ءوضلل سكاع 

  :برضملا    ٢/٤
أن یكون المضرب من أي حجم أو شكل أو وزن إال  یجوز  ٢/٤/١

◌ً وأن جسم المضرب یجب أن یكون مستویاً    .ابلص
  
جسم المضرب على األقل  ةكامس نم% ٨٥یجب أن یكون   ٢/٤/٢

تقویة الطبقة الالصقة مصنوعاً من الخشب الطبیعي ویجوز 
التي یتضمنھا جسم المضرب بمادة لیفیة مثل األلیاف 
الكربونیة أو األلیاف الزجاجیة أو الورق المضغوط على أال 

ملم  ٠ر٣٥من السمك اإلجمالي أو % ٧ر٥نع ا یزید سمكھ
  .أیھما أقل 

  

المستخدم في ضرب  یجب أن یغطي جانب جسم المضرب  ٢/٤/٣
لمطاط المحبب العادي ذات حبیبات الكرة إما بطبقة من ا

الخارج ال یزید سمكھا اإلجمالي  بما في ذلك المادة  بارزة إلى
أو تكون ھذه الطبقة من المطاط . ملم  ٢نع  الالصقة 

 الساندویتش ذي حبیبات متجھة إلى الداخل أو بارزة إلى
 ٤یزید عن   ال مع المادة الالصقة وبما الخارج بسمك إجمالي

  .ملم 
  
المطاط المحبب العادي ھو طبقة واحدة مصنوعة من مطاط   ٢/٤/٣/١

ً أو صناعیاً وذات حبیبات وغیر سلی لوزي وقد یكون طبیعیا
حبیبات  ١٠موزعة بانتظام على سطحھ وبكثافة ال تقل عن 

سنتیمتر حبیبة لكل  ٣٠للسنتیمتر المربع وال تزید عن 
  . المربع

  
سلیولوزي مصنوعة من مطاط  مطاط الساندویتش ھو طبقة واحدة  ٢/٤/٣/٢

بحیث ال   بطبقة واحدة خارجیة من مطاط محبب عادي مغطاة
  .ملم  ٢یزید السمك اإلجمالي للمطاط المحبب عن 

  
یجب أن تمتد المادة المغطیة حتى نھایة حدود جسم المضرب   ٢/٤/٤

وأال تتعداه باستثناء ذلك الجزء األقرب إلى المقبض والذي 
یمكن أن یترك عاریاً أو یغطى بأیة تقبض علیھ األصابع ف

  .مادة 
  
جسم المضرب وأیة طبقة تدخل في تركیبتھ یجب أن یكون   ٢/٤/٥

 متماسكة وذاتوأیة طبقة من مادة الغطاء أو مادة اللصق 
  .للوجھ المستعمل لضرب الكرة متساوي كمس 

  
المضرب   مسج بناجلالمادة الغطائیة  حطسیجب أن یكون   ٢/٤/٦

غیر  -  إذا ترك بدون تغطیة -  لمضربسطح جسم اأو 
لون أحمر زاھي على أحد  ووذ) يفطم( ءوضلل سكاع

  .الجانبین وأسود على الجانب اآلخر 
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2.4.7    The racket covering shall be used without any physical, 

chemical or other treatment 
 
 2.4.7.1  Slight deviations from continuity of surface or 

uniformity of colour due to accidental damage or wear 
may be allowed provided that they do not significantly 
change the characteristics of the surface 

 
 
2.4.8      At the start of a match and whenever he changes his 

racket during a match a player shall show his 
opponent and the umpire the racket he is about to use 
and shall allow them to examine it. 

 
2.5 DEFINITIONS 
 
2.5.1      A rally is the period during which the ball is in play. 
 
2.5.2    The ball is in play from the last moment at which it is 

stationary on the palm of the free hand before being 
intentionally projected in service until the rally is 
decided as a let or a point.  

 
2.5.3     A let is a rally of which the result is not scored. 
 
2.5.4     A point is a rally of which the result is scored. 
 
2.5.5    The racket hand is the hand carrying the racket. 
 
2.5.6    The free hand is the hand not carrying the racket; the 

free arm is the arm of the free hand.  
. 
2.5.7     A player strikes the ball if he touches it in play with his 

racket, held in the hand, or with his racket hand below 
the wrist. 

 
2.5.8      A player obstructs the ball if he, or anything he wears 

or carries, touches it in play when it is above or 
travelling towards the playing surface, not having 
touched his court since last being struck by his 
opponent. . 

 
2.5.9     The server is the player due to strike the ball first in a 

rally. 
 
2.5.10    The receiver is the player due to strike the ball second 

in a rally. 
 
2.5.11  The umpire is the person appointed to control a  match 
. 
2.5.12   The assistant umpire is the person appointed to assist 

the umpire with certain decisions. 
 
2.5.13  Anything that a player wears or carries includes 

anything that he was wearing or carrying, other than 
the ball, at the start of the rally. 

  
 أوطبیعیة  مواد أیةالمضرب دون  أغطیةاستعمال یجب   ٢/٤/٧

   أخرىلجات اعم أوكیماویة 
  
سطحِ المضرب أَو  الستمراریةالطفیفة  باالختالفاتیُْسَمح  ٢/٤/٧/١

لونِھ الموحد بسبب ضرِر عرضي بشرط أال تتغیر 
  خصائَص السطحِ بشكل ملحوظ

  
  
في بدایة المباراة وكذلك عندما یغیر یجب على الالعب   ٢/٤/٨

مضربھ أثناء المباراة علیھ أن یمكن خصمھ والحكم من 
رؤیة مضربھ الذي یوشك أن یستخدمھ وأن یسمح لھما 

  .بفحصھ 
  
  :تاـــفيرعت     ٢/٥
  
  في اللعبھي الفترة التي تكون خاللھا الكرة :  تداول الكرة  ٢/٥/١
  
منذ آخر لحظة استقرت فیھا على  } في اللعب{ تُعتبر الكرة   ٢/٥/٢

باإلرسال حتى  عمداً  قبل الشروع بقذفھا الحرة راحة الید 
  .یتم تقریر نتیجة لعب الكرة إما ُمعادة أو نقطة 

  
  كرة بدون احتساب نتیجتھا داول الھي انتھاء ت:  كرة معادة  ٢/٥/٣
  
  .ھي انتھاء تداول الكرة مع احتساب نتیجتھا :   النقطة  ٢/٥/٤
  
  .ھي الید التي تحمل المضرب :  ید المضرب  ٢/٥/٥
  
 والذراع الحرھي الید التي ال تحمل المضرب :  الحرةالید   ٢/٥/٦

  .ھو ذراع الید الحرة 
  
وھي في اللعب  ھو لمس الكرة إذا}  یضرب الكرة{ الالعب  ٢/٥/٧

بمضربھ الممسوك بالید أو بیده الماسكة للمضرب أسفل 
  .المعصم 

  
ھو أو أي شيء یرتدیة  أو  إذا}  الكرة عترضی{ الالعب   ٢/٥/٨

یالمس الكرة وھي في اللعب وخالل وجودھا فوق أو  یحملھ
 آخرذنم  ملعبھتجاه سطح اللعب ولم تالمس مرورھا با

  .  صخلل ضربھ 
 .  
في تداول  أوالً ھو الالعب الذي یضرب الكرة :  لسالمر  ٢/٥/٩

  .الكرة 
  
ً ھو الالعب الذي یضرب الكرة :   المستقبل  ٢/٥/١٠ في تداول  ثانیا

  .الكرة 
  
  .ھو الشخص المعین إلدارة المباراة :    الحكم  ٢/٥/١١
  
ھو الشخص المعین لمساعدة الحكم :  دعاسمالالحكم   ٢/٥/١٢

  .بقرارات معینة 
  
یشمل أي شيء : الالعب  ) یرتدیھ أو یحملھ( ءيش  أي  ٢/٥/١٣

  .عند بدایة تداول الكرة حملھ الالعب عدا الكره أو ارتداه 
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2.5.14   The ball shall be regarded as passing over or around 

the net assembly if it passes anywhere other than 
between the net and the net post or between the net 
and the playing surface. 

 
2.5.15  The end line shall be regarded as extending indefinitely 

in both directions. 
 
2.6      THE SERVICE 
 
2.6.1   Service shall start with the ball resting freely on the open 

palm of the server's stationary free hand. 
 
2.6.2  The server shall then project the ball near vertically 

upwards, without imparting spin, so that it rises at least 
16cm after leaving the palm of the free hand and then 
falls without touching anything before being struck. 

 
2.6.3   As the ball is falling the server shall strike it so that it 

touches first his court and then, after passing over or 
around the net assembly, touches directly the receiver's 
court; in doubles, the ball shall touch successively the 
right half court of server and receiver. 

 
2.6.4 From the start of service until it is struck, the ball shall be 

above the level of the playing surface and behind the 
server's end line, and it shall not be hidden from the 
receiver by the server or his doubles partner or by 
anything they wear or carry.  

 
2.6.5      As soon as the ball has been projected, the server’s 

free arm and hand  shall be removed from the space 
between the ball and the net.  

 
Note: The space between the ball and the net is 
defined by the ball, the net and its indefinite upward 
extension. 

2.6.6       t is the responsibility of the player to serve so that   
               the umpire or the assistant umpire can be satisfied  
               that he complies with 

the requirements of the law, and either 
may decide that a service is incorrect. 
 
 

2.6.6.1    If either the umpire or the assistant umpire  is not    
               sure about the legality of a service he may, on the  
               first occasion in a match, interrupt play and warn    
               the server; but 

any subsequent service by that player or his 
doubles 
partner which is not clearly legal shall be 
considered 
incorrect. 

 
 
 

  
  
مجموعة الشبكة إذا عبرت ل فوق أو حو تُعتبر الكرة عابرة   ٢/٥/١٤

    الشبكة أو الشبكة وعمود أي مكان عدا مرورھا بین 
  .بین الشبكة وسطح اللعب              

   
  .تا الجھتین ممتداً بال حدود من كل  خط النھایة یُعتبر   ٢/٥/١٥
  
  
  :لاسرإلا   ٢/٦
 المرسل ید بحریة على راحةالمستندة  الكرةبیبدأ اإلرسال   ٢/٦/١

  .المستقرةالمفتوحة الحرة 
  
یقوم المرسل عندئذ بقذف الكرة لألعلى باتجاه رأسي تقریباً   ٢/٦/٢

دعب مس  ١٦لقأل دون إعطائھا دوران بحیث ترتفع على ا
تركھا لراحة الید الحرة ثم تسقط دون أن تلمس أي شيء 

  .قبل ضربھا 
  
أثناء سقوط الكرة ، یجب على المرسل ضربھا لتلمس أوالً   ٢/٦/٣

ملعبھ ثم بعد عبورھا فوق أو حول مجموعة الشبكة تلمس 
مباشرة ملعب المستقبل ، وفي الزوجي یجب أن تلمس الكرة 

  .یمن لملعب المرسل و المستقبل بالتتابع النصف األ
  
  
، یجب أن تكون الكرة  حتى ضرب الكرةمنذ بدایة اإلرسال   ٢/٦/٤

نھایة المرسل وأال طخ فلخ واللعب حطس فوق مستوى 
يف  شریكالأو تكون محجوبة عن المستقبل من المرسل 

  ٠ یحملھأو  یلبسھبأي شيء أو  الزوجي 

  
نم   والید الحرلسرمل ااع رذقذف الكرة یجب تحریك ت املاح  ٢/٦/٥

  . والشبكة الكرة الفراغ الواقع بین 

  
فةُ   الفراغ: ةظحالم   الكرِة، بالفراغ بین بین الكرِة والشبكِة ُمَعرَّ

  الغیر محددالعلوي  واالمتدادالشبكة و
  
  
تقع المسؤولیة على الالعب أن یرسل بحیث  یقتنع الحكم أو   ٢/٦/٦

لقانون ،  ویجوز لكل من امساعده من مطابقتھ لمتطلبات 
غیر  اإلرسالالحكم أو مساعد الحكم أن یقرر أن ذلك 

  صحیح
  
قانونیة إرسال  نمأو مساعد الحكم    الحكم  إما لم یتأكدإذا   ٢/٦/٦/١

إعادة ( في المناسبة األولى في المباراة إعالن لھ ما فیجوز 
غیر واضح التطبیق  إرسال أيولكن ، وتحذیر المرسل ) 

یعتبر  الزوجي يففیما بعد لذلك الالعب أو زمیلھ  قانونیا
   غیر صحیح إرسال
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2.6.7      Exceptionally, the umpire may relax the requirements 

for a good service where he is satisfied that 
compliance is prevented by physical disability. 

 
2.7        THE RETURN 
2.7.1   The ball, having been served or returned, shall be struck 

so that it passes over or around the net assembly and 
touches the opponent's court, either directly or after 
touching the net assembly. 

 
 
2.8       THE ORDER OF PLAY 
2.8.1   In singles, the server shall first make a service, the 

receiver shall then make a return and thereafter server 
and receiver alternately shall each make a return.  

 
2.8.2   In doubles, except as provided in 2.8.3, the server shall 

first make a service, the receiver shall then make a 
return, the partner of the server shall then make a 
return, the partner of the receiver shall then make a 
return and thereafter each player in turn in that 
sequence shall make a return. 

 
2.8.3  In doubles, when at least one player of a pair is in a 

wheelchair due to a physical disability, the server shall 
first make a service, the receiver shall then make a 
return but thereafter either player of the disabled pair 
may make returns. However, no part of a player’s 
wheelchair nor a foot of a standing player of this pair 
shall protrude beyond the imaginary extension of the 
centre line of the table. If it does, the umpire shall award 
the point to the opposing pair. 

 
2.9       A LET 
. . 
2.9.1   The rally shall be a let 
 
2.9.1.1 if in service the ball, in passing over or around the net 

assembly, touches it, provided the service is otherwise 
good or the ball is obstructed by the receiver or his 
partner; 

 
2.9.1.2 if the service is delivered when the receiving player or 

pair is not ready, provided that neither the receiver nor 
his partner attempts to strike the ball; 

 
2.9.1.3 if failure to make a service or a return or otherwise to 

comply with the Laws is due to a disturbance outside the 
control of the player;  

 

2.9.1.4 if play is interrupted by the umpire or assistant umpire. 
2.9.1.5 if the receiver is in wheelchair due to a physical 
            disability and in service the ball, provided the    
           service is otherwise correct, 
 
2.9.1.5.1 after touching the receiver’s court returns in 
the direction of the net; 

  
یجوز للحكم بصفة استثنائیة أن یخفف من متطلبات اإلرسال   ٢٢/٦/٧

 بسبب العجزاإلرسال السلیم  تطبیقبعدم یقتنع السلیم عندما 
  .الجسدي 

  

  :  درلا  ٢/٧
تمر فوق  یجب ضربھا بحیث ردھاتم إرسالھا أو  الكرة التي  ٢/٧/١

أو حول مجموعة الشبكة لتلمس سطح ملعب المنافس إما 
  .مباشرة أو بعد لمسھا لمجموعة الشبكة 

  
  :بعللا ماظن    ٢/٨
إرساالً ثم یؤدي المستقبل  أوالً  یؤدي المرسل:  يدرفلا يف  ٢/٨/١

  .رداً وبعدھا یؤدي كل من المرسل والمستقبل وبالتناوب رداً 
  

،  ٢/٨/٣اء المنصوص علیھ في وباستثن:  يجوزلا يف  ٢/٨/٢
ثم یؤدي إرساالً ثم یؤدي المستقبل رداً أوالً یؤدي المرسل 

ثم یؤدي شریك المستقبل رداً وبعدھا شریك المرسل رداً 
  . رداً بنفس نظام التناوبفي دوره  یؤدي كل العب

  
  
 من الثنائي العب واحد على األقلھناك في الزوجي إذا كان    ٢/٨/٣

ك ىلع  ً لسرملاف  ، بدنیة إعاقةببسب  رسي متحركاسلاج◌
رداً لكن بعد ذلك   المستقبلیؤدي مث  أوال اإلرسالیؤدي 
على أیة الرد  تأدیةمن الالعبین المعاقین  أليیمكن 

ذلك ال یجوز ألي جزء من الكرسي المتحرك ومع حال،
أن یتخطى  لالعب وال قدم الالعب الواقف في الثنائي

ط الوھمي  االمتداد / حدث ذلك إذا . لطاولةف اصتنمخل◌َ
ْمنُح النقطةَ إلى الزوجِ ال   لباقمالَحَكم َسیَ

  
  :ةداعإلا    ٢/٩

  

  ــ:  یعتبر تداول الكرة معاداً   ٢/٩/١
  
 عبورھامجموعة الشبكة أثناء في اإلرسال إذا لمست الكرة   ٢/٩/١/١

ً أو إذا على أن بكون فوقھا أو حولھا  اإلرسال صحیحا
بَ    .ل المستقبل أو شریكھ اعترضت الكرة من قِ

  
في حالة توجیھ اإلرسال إلى الالعب أو الثنائي المستقبل   ٢/٩/١/٢

 ضربشریطة أال یحاول المستقبل أو شریكھ / الغیر مستعد 
  .الكرة 

  

حالة أخرى  ةإذا كان اإلخفاق في اإلرسال أو االستقبال ألی  ٢/٩/١/٣
ادة عن إر اضطراب خارجتعذر منھا تطبیق القوانین بسبب 

  . وسیطرة الالعب
  
  .إذا أوقف اللعب من الحكم أو مساعده   ٢/٩/١/٤
الحركیة   اإلعاقةإذا كان المستقبل في كرسي متحرك بسبب  ٢/٩/١/٥

  .الذي یشترط أن یكون سلیما اإلرسالخالل والكرة 
  
  .اتجھت إلى الشبكة بعد لمسھا لملعب المستقبل ٢/٩/١/٥/١
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2.9.1.5.2   comes to rest on the receiver's half;  
 
2.9.1.5.3  in singles leaves the receiver’s half after touching 

it by either of its sidelines.  
 

2.9.2 Play may be interrupted 
 

2.9.2.1 to correct an error in the order of serving, receiving or 
ends; 

 
2.9.2.2 to introduce the expedite system; 
 
2.9.2.3 to warn or penalise a player or adviser;   
 
2.9.2.4 because the conditions of play are disturbed in a way 

which could affect the outcome of the rally. 
 
2.10       A POINT 
2.10.1    Unless the rally is a let, a player shall score a point 
 
2.10.1.1   if his opponent fails to make a correct service;  
 
2.10.1.2   if his opponent fails to make a correct return;  
 
2.10.1.3  if, after he has made a service or a return, the ball 

touches anything other than the net assembly before 
being struck by his opponent; 

  
2.10.1.4  if the ball passes over his court or beyond his end line 

without touching his court, after being struck by his 
opponent;  

 
2.10.1.5 if his opponent obstructs the ball; 
2.10.1.6  
. . . 
2.10.1.6 if an opponent deliberately strikes the ball 
twice successively; in succession. 
 
 
2.10.1.7  if his opponent strikes the ball with a side of the racket 

blade whose surface does not comply with the 
requirements of 2.4.3, 2.4.4 and 2.4.5; 

 
2.10.1.8  if his opponent, or anything his opponent wears or 

carries, moves the playing surface; 
 
2.10.1.9  if his opponent, or anything his opponent wears or 

carries, touches the net assembly; 
 
2.10.1.10 if his opponent's free hand touches the playing 

surface; 
 
2.10.1.11 if a doubles opponent strikes the ball out of the 

sequence established by the first server and first 
receiver; 

  
  

ف◌ِ  ىلع لالستناد اءتج ٢/٩/١/٥/٢    ٠المستقبلبعلم  ن◌ِص◌ْ
  
نصف ملعب المستقبل بعد لتركھا / في الفردي  ٢/٩/١/٥/٣

            ٠لمسھا أحد خطوط جوانبھ 
  : بعللا  فاقيإ زوجي  ٢/٩/٢
لتصحیح خطأ في ترتیب نظام اإلرسال أو االستقبال أو   ٢/٩/٢/١

  .جھتي الطاولة 
  
  . تعجیلالظام نلتطبیق   ٢/٩/٢/٢
  
  .أو الناصحو معاقبة العب لتحذیر أ  ٢/٩/٢/٣
  
بطریقة تؤثر على تداول } بظروف اللعب { إذا حدث خلل   ٢/٩/٢/٤

  .اللعب 
  ــ:ةــطقنلا    ٢/١٠
  
  إذا لم یكن تداول الكرة معاداً فإن الالعب یكسب نقطة   ٢/١٠/١
  
ً إذا فشل منافسة في أداء إرساالً   ٢/١٠/١/١   . صحیحا
  
ً اً إذا فشل منافسھ في أداء رد  ٢/١٠/١/٢   .صحیحا
  
رد أي شيء عدا الرسال أو اإلإذا لمست الكرة بعد   ٢/١٠/١/٣

بل منافسھ    .مجموعة الشبكة قبل ضربھا من قِ
  
سملت  دون أن  تھنھایطخ أو  ملعبھفوق الكرة  عبرتإذا   ٢/١٠/١/٤

  .بعد ضربھا من منافسھ  ملعبھ
  
  .إذا اعترض منافسھ الكرة   ٢/١٠/١/٥
.  
  . التواليىلع مرتین متعمدا ھ الكرة إذا ضرب منافس  ٢/١٠/١/٦
  
  
  
لمضرب غیر بجانب جسم اإذا ضرب منافسھ الكرة   ٢/١٠/١/٧

 بالموادللشروط المنصوص علیھا  سطحھ المستوفي
٢/٤/٥،  ٢/٤/٤،  ٢/٤/٣   

  
إذا حرك منافسھ أو أي شيء یرتدیھ أو یحملھ سطح   ٢/١٠/١/٨

  .اللعب 
  
دیھ أو یحملھ مجموعة إذا لمس منافسھ أو أي شيء یرت  ٢/١٠/١/٩

  .الشبكة 
  
  .سطح اللعب  الحرةإذا لمست ید منافسھ   ٢/١٠/١/١٠
  
خارج نظام الدور  في الزوجي إذا ضرب منافسھ الكرة  ٢/١٠/١/١١

  .المتعاقب ألول مرسل وأول مستقبل 
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2.10.1.12 as provided under the expedite system (2.15.2). 
 
 
2.10.1.13 if both players or pairs are in a wheelchair 
due to a physical  disability and 
2.10.1.13.1 if any part of the wheelchair of a doubles 
opponent  protrudes across the imaginary extension of 
the centre line  of the table; his opponent does not 
maintain a minimum  contact with the seat or  
cushion(s), with the back of the  thigh, when the ball is 
struck; 
2.10.1.13.2 his opponent touches the table with either 
hand before  striking the ball; 
2.10.1.13.3 his opponent’s footrest or foot touches the 
floor during  play. 
2.10.1.14 as provided under the order of play (2.8.3). 
 
2.11     A GAME 
2.11.1  A game shall be won by the player or pair first scoring 

11 points unless both players or pairs score 10 points, 
when the game shall be won by the first player or pair 
subsequently gaining a lead of 2 points. 

 
2.12    A MATCH 
2.12.1  A match shall consist of the best of any odd number of 

games. 
 
2.13   THE ORDER OF SERVING, RECEIVING AND ENDS 
2.13.1  The right to choose the initial order of serving, receiving 

and ends shall be decided by lot and the winner may 
choose to serve or to receive first or to start at a 
particular end. 

 
2.13.2  When one player or pair has chosen to serve or to 

receive first or to start at a particular end, the other 
player or pair shall have the other choice. 

 
2.13.3  After each 2 points have been scored the receiving 

player or pair shall become the serving player or pair 
and so on until the end of the game, unless both players 
or pairs score 10 points or the expedite system is in 
operation, when the sequences of serving and receiving 
shall be the same but each player shall serve for only 1 
point in turn. 

 

2.13.4  In each game of a doubles match, the pair having the 
right to serve first shall choose which of them will do so 
and in the first game of a match the receiving pair shall 
decide which of them will receive first; in subsequent 
games of the match, the first server having been 
chosen, the first receiver shall be the player who served 
to him in the preceding game 

. 

2.13.5  In doubles, at each change of service the previous 
receiver shall become the server and the partner of the 
previous server shall become the receiver. 

  
  
  لمادةطبقا ل نظام التعجیلوفقاً للشروط الواردة في   ٢/١٠/١/١٢

                ) ٢/١٥/٢  {.  
  
        يسركإذا كان كال الالعبین أو الزوجین المتنافسین  على   ٢/١٠/١/١٣

  حركیة و اإلعاقةمتحرك  بسبب 
    نع يج وإذا برز أي جزء من الكرسي المتحرك للز ٢/١٠/١/١٣/١

   ،االمتداد الوھمي لخط الشبكة 
  م یحقق منافسھ عند ضرب الكرة بحد أدنى اتصال ل             

  .بین الجزء الخلفي من الفخذ ومقعد الكرسي أو الوسادة) ةسمالم( 
قبل ضرب  بأي من الیدین  طاولة ال لمسمنافسھ   ٢/١٠/١/١٣/٢

  الكرة
قدم أو حامل قدم منافسھ المتواجد على الكرسي      ٢/١٠/١/١٣/٣

 .المتحرك لمس األرضیة أثناء اللعب
ص علیھ بشرط أن یكون تحت ترتیب اللعب المنصو      ٢/١٠/١/١٤

 )٢/٨/٣( في البند 
  ــ:طوشلا    ٢/١١
ةطقن ) ١١(الذي یسجل  الزوجيیفوز بالشوط الالعب أو   ٢/١١/١

ل كالً  نقاط ) ١٠(من الالعبین أو الثنائیین  أوالً إال إذا َسجَّ
عندئذ یفوز بالشوط الالعب أو الزوج الذي یسبق في تسجیل 

  .نقطتین متتالیتین قبل الالعب أو الثنائي الخصم 
  

  ــ:ةارابملا    ٢/١٢
  .من األشواطفردي أفضل أي عدد  تتكون المباراة من  ٢/١٢/١

  

  ــ:بعللا  يتهجولابقتسالا وأ لاسرإلا رايتخا   ٢/١٣
 المبدئي لإلرسال واالستقبال وجھتي إن حق االختیار  ٢/١٣/١

الطاولة یتقرر بواسطة القرعة ویمكن للفائز من اختیار 
  . أو البدء من جھة محددة اإلرسال أو االستقبال أوالً 

  
البدء  إذا اختار الالعب الثنائي اإلرسال أو االستقبال أوالً أو  ٢/١٣/٢

 جھة محددة من الطاولة فیعطى الالعب أو الزوج  نم
  . .اآلخر االختیار اآلخر 

  
یصبح الالعب أو الزوجي المستقبل : كل نقطتین  تسجیل دعب  ٢/١٣/٣

ن كال الالعبی ط إال إذا سجلمرسالً وھكذا حتى نھایة الشو
فعندھا نظام التعجیل عشرة نقاط أو تم استخدام  نأو الزوجی

اإلرسال واالستقبال كما ھو ولكن سیرسل كل یبقى تسلسل 
  .العب نقطة واحدة في دوره 

  
في كل شوط من مباراة الزوجي یختار الزوجي صاحب حق   ٢/١٣/٤

نھما یقوم بأداء اإلرسال أوالً في أول شوط من المباراة أي م
اإلرسال فیما یختار الزوجي المستقبل أي منھما سیستقبل 
أوالً وفي األشواط التالیة من المباراة فإن المرسل األول یتم 

لھ  أرسلاختیاره ویكون المستقبل األول ھو الالعب الذي 
  .  في الشوط السابق

  
لبق وعند كل تغییر لإلرسال فإن المست: في مباراة الزوجي   ٢/١٣/٥

السابق یصبح مرسالً فیما یصبح شریك المرسل السابق 
 ً◌   .البقتسم
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2.13.6 The player or pair serving first in a game shall receive 

first in the next game of the match and in the last 
possible game of a doubles match the pair due to 
receive next shall change their order of receiving when 
first one pair scores 5 pointsؤ. 

 
2.13.7 The player or pair starting at one end in a game shall 

start at the other end in the next game of the match and 
in the last possible game of a match the players or pairs 
shall change ends when first one player or pair scores 5 
points. 

 
2.14  OUT OF ORDER OF SERVING, RECEIVING OR ENDS 
 
2.14.1 If a player serves or receives out of turn, play shall be 

interrupted by the umpire as soon as the error is 
discovered and shall resume with those players serving 
and receiving who should be server and receiver 
respectively at the score that has been reached, 
according to the sequence established at the beginning 
of the match and, in doubles, to the order of serving 
chosen by the pair having the right to serve first in the 
game during which the error is discovered. 

 
2.14.2 If the players have not changed ends when they should 

have done so, play shall be interrupted by the umpire as 
soon as the error is discovered and shall resume with 
the players at the ends at which they should be at the 
score that  has been reached, according to the 
sequence established at the beginning of the match. 

 
2.14.3 In any circumstances, all points scored before the 

discovery of an error shall be reckoned. 
 
2.15    THE EXPEDITE SYSTEM 
2.15.1 Except where both players or pairs have scored at      
           least 9  points as provided in 2.15.2, the expedite       
           system shall come into operation if a game is              
           unfinished after 10 minutes’ play in a game or at any  
            earlier time at the request of when requested by both 
            players or pairs 
. 
2.15.2 The expedite system shall not be introduced in a        
            game if  18 points have been scored. 
 
2.15.3 If the ball is in play when the time limit is reached,       
           play shall be  interrupted by the umpire and shall        
           resume with service by the  player who served in the  
           rally that was interrupted; if the ball isnot in play when 
           the expedite system comes into operation,  play shall  
           resume with service by the player who received in the 
           immediately preceding rally. 
 
 
2.15.4 Thereafter, each player shall serve for 1 point in turn  
            until the  end of the game, and if the receiving player  
            or pair makes 13 returns in a rally the receiver shall   
            score a point. 
 

  
الالعب أو الزوجي المرسل أوالً في أي شوط یصبح   ٢/١٣/٦

مستقبالً في الشوط التالي للمباراة وفي الشوط األخیر 
یقوم الزوجي الذي علیھ . المحتمل لمباراة الزوجي 

امدنع .. ستقبال االستقبال التالي بتغییر ترتیب دورھم في اال
  .  یسجل أیاً من الزوجین خمسة نقاط 

الالعب أو الزوجي الذي یبدأ اللعب في أحد جھتي الطاولة   ٢/١٣/٧
یجب أن یبدأ اللعب في الجھة األخرى في الشوط التالي  
مباشرة وفي آخر أشواط المباراة یقوم الالعبان أو الزوجان 

لالعبین أو بتغییر جھات اللعب عندما یحرز أیاًَ◌ من ا
  .نقاط أوالً في الشوط الفاصل للمباراة ) سمخ ( الزوجي 

  

  :بعللا ةهج وأ لابقتسالا وأ لاسرإلا ماظنب لالخإلا   ٢/١٤
  

إذا أرسل الالعب أو استقبل خارج دوره المحدد فیقوم الحكم   ٢/١٤/١
بإیقاف اللعب بمجرد اكتشاف الخطأ ثم یستأنفھ بعد ترتیب 

النقاط المحتسبة بناء على تسلسل الالعبین من نفس عدد 
أماكنھم عند بدء المباراة ، وفي الزوجي حسب ترتیب 
اإلرسال الذي اختاره الفریق الذي لھ حق اإلرسال في 

  .الشوط الذي اكتشف فیھ الخطأ 
  
  
  
إذ لم یقم الالعبون بتغییر جھتي الطاولة عند وجوب ذلك   ٢/١٤/٢

الخطأ ثم یستأنفھ  فیقوم الحكم بإیقاف اللعب بمجرد اكتشاف
بعد إعادة الالعبین للجھات التي ینبغي أن یتخذوھا ، من 
نفس النقاط المحتسبة ، وحسب التسلسل الذي تم في بدایة 

  .المباراة 
  
لبق  المحتسبةجمیع النقاط   اعتمادفي جمیع األحوال یجب   ٢/١٤/٣

  .اكتشاف أي خطأ 
  
  :  نظام الطریقة البدیلة  ٢/١٥
فیجب تطبیق  ٢/١٥/٢البند  يفالمنصوص علیھ   فیما عدا  ٢/١٥/١

دقائق لعب  ) ١٠(دعب الشوط نظام الطریقة البدیلة إذا لم ینتھ 
  .في أي وقت بناء على طلب كال الالعبین أو الزوجینأو 

  
  
ةطقن  ١٨شوط  تم تسجیل  يفال یتم تطبیق الطریقة البدیلة   ٢/١٥/٢

  بھ 
  

الوصول للوقت المحدد فیجب إذا كانت الكرة في اللعب عند    ٢/١٥/٣
على الحكم إیقاف اللعب ثم استئنافھ باإلرسال من قِبل 

إذا لم  ،الالعب الذي أرسل خالل تداول الكرة عند إیقافھا 
فیجب  بدء تطبیق الطریقة البدیلةتكن الكرة في اللعب عند 

ل الالعب الذي استقبل بآخر  استئناف اللعب باإلرسال من قِبَ
  . .ابقة مباشرة تداول للكرة الس

  

بعد ذلك یجب على كل العب أداء اإلرسال لنقطة واحدة   ٢/١٥/٤
ً لدوره حتى نھایة الشوط ، وإذا رد الالعب أو الثنائي  طبقا

  .المستقبل ثالثة عشر رده فإن المستقبل یفوز بالنقطة 
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2.15.5 Introduction of the expedite system shall not alter the  
order of serving and receiving in the match, as defined in  
2.13.6. 
 
2.15.6 Once introduced, the expedite system shall remain in 
operation until the end of the match. 

  
 اإلرساللن یغیر نظام  تطبیق نظام الطریقة البدیلة  ٢/١٥/٥

   ٢/١٣/٦البند  يفراة كما ھو محدد المبا يف واالستقبال
  
وبمجرد تطبیق نظام الطریقة البدیلة یظل التطبیق قائماً حتى   6/٢/١٥

  .نھایة المباراة 
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  الباب الثالث

  

دعاوق   
ةـيلودلا تاسفانملا  

 
REGULATIONS FOR 

INTERNATIONAL COMPETITIONS 
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3 - REGULATIONS FOR 
INTERNATIONAL COMPETITIONS 
 
3.1 SCOPE OF LAWS AND REGULATIONS 
3.1.1 Types of Competition 
 
3.1.1.1  An international competition is one that may include 

the players of more than one Association. 
 
3.1.1.2 An international match is a match between teams 

representing Associations. 
 
3.1.1.3  An open tournament is one that is open to the 

players of all Associations. 
 

3.1.1.4  A restricted tournament is one that is restricted to 
specified groups of player other than age groups. 

 
3.1.1.5  An invitation tournament is one that is restricted to 

specified Associations or players, individually 
invited.  

 
3.1.2 Applicability 
 
3.1.2.1 Except as provided in 3.1.2.2, the   Laws (Chapter 2) 

shall apply to World Continental and Olympic title 
competitions, open tournaments and, unless 
otherwise agreed by the participating Associations, 
to international matches. 

 
 
3.1.2.2 The Board of Directors shall have power to authorize 

the organizer of an open tournament to adopt 
experimental law variations specified by the 
Executive Committee. 

 
3.1.2.3  The Regulations for International Competitions shall 

apply to:- 
 
3.1.2.3.1 World and Olympic title competitions, unless 

otherwise authorized by the Board of Directors 
and notified in advance to the participating 
Associations. 

 
3.1.2.3.2 Continental title competitions, unless otherwise 

authorized by the appropriate Continental 
Federation and notified in advance to the 

Participating Associations. 
3.1.2.3.3  Open International Championships (3.7.1.2), 

unless otherwise authorized by the Executive 
Committee and notified in advance to the 
participants in accordance with 3.1.2.4; 

3.1.2.3.4 open tournaments, except as provided in 
3.1.2.4. 

 

  ةـيلودلا تاسفانملا دعاوق ــ ٣
  ــ:مجال القوانین والقواعد           ٣/١
    :أنواع المنافسات           ٣/١/١
ھي المنافسة التي یمكن أن تضم : منافسة دولیة   ٣/١/١/١

  .العبین من أكثر من اتحاد 
  
قام بین فرق تمثل : مباراة دولیة   ٣/١/١/٢ ھي المباراة التي تُ

  .اتحادات 
  

ھي التي تكون مفتوحة لمشاركة : ةحوتفم ةلوطب   ٣/١/١/٣
  .العبین من كافة االتحادات 

  

االشتراك فیھا على ھي التي یقتصر : بطولة مقیدة   ٣/١/١/٤
  مجموعات محددة من الالعبین بخالف فئات العمر 

  
ھي تلك التي یقتصر االشتراك فیھا : بطولة دعوة   ٣/١/١/٥

العبین محددین بناء على دعوة اتحادات أو ىلع 
  .فردیة 

  

  ــ:  قيبطتلا لاجم  ٣/١/٢
{ فإن القوانین   ٣/١/٢/٢ما عدا ما اشترط في   ٣/١/٢/١

یجب أن تطبق في المنافسات } الفصل الثاني 
العالمیة والقاریة واألولمبیة والدورات والبطوالت 
المفتوحة وتطبق كذلك في المباریات الدولیة ما لم 
یتم االتفاق على غیر ذلك بین االتحادات المشاركة 

  .في تلك المباریات 
  
یكون للمجلس الصالحیة والسلطة الالزمة   ٣/١/٢/٢

للدورة المفتوحة لوضع لتفویض اللجنة المنظمة 
  . تغییرات تجریبیة للقانون تحددھا اللجنة التنفیذیة 

  
  ــ:تطبق قواعد المنافسات الدولیة على ما یلي   ٣/١/٢/٣
  
  
المنافسات على اللقب العالمي واألولمبي فیما عدا   ٣/١/٢/٣/١

ما یقرره المجلس ، ویتم إعالم االتحادات 
  .المشاركة مسبقاً 

  
والت القاریة الرسمیة فیما عدا ما یخول من البط  ٣/١/٢/٣/٢

االتحادات القاریة المناسبة ویتم إعالم االتحادات 
  . المشاركة بھ مقدماً 

  
فیما عدا )  ٣/٧/١/٢( البطوالت الدولیة المفتوحة   ٣/١/٢/٣/٣

ما یخول من اللجنة التنفیذیة وتتم الموافقة علیھ من 
  ) . ٣/١/٢/٤( المشاركین طبقاً للمادة 

  

  ٣/١/٢/٤البطوالت المفتوحة عدا ما ورد بالمادة    ٣/١/٢/٣/٤
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3.1.2.4  Where an open tournament does not comply with 

any of these regulations the nature and extent of the 
variation shall be specified in the entry form; 
completion and submission of an entry form shall be 
regarded as signifying acceptance of the conditions 
of the competition, including such variations. 

 
3.1.2.5 The Laws and Regulations are recommended for all 

international competitions but, provided that the 
Constitution is observed, international restricted and 
invitation tournaments and recognised international 
competitions organised by unaffiliated bodies may 
be held under rules laid down by the organising 
authority. 

 
3.1.2.6 The Laws and the Regulations for International 

Competitions shall be presumed to apply unless 
variations have been agreed in advance or are 
made clear in the published rules of the competition. 

 
3.1.2.7 Detailed explanations and interpretations of 

regulations, including equipment specifications, shall 
be published as Technical Leaflets authorised by the 
Board of Directors and in Handbooks for Match 
Officials and Tournament Referees. 

 
3.2 EQUIPMENT AND PLAYING CONDITIONS 
3.2.1 Approved and Authorised Equipment 
3.2.1.1  The approval and authorisation of playing equipment 

shall be conducted on behalf of the Board of 
Directors by the Equipment Committee; approval 
orauthorisation may be withdrawn by the Board of 
Directors at any time if its continuation is found to be 
detrimental to the sport. 

 
3.2.1.2 The entry form or prospectus for an open tournament 

shall specify the brands and colours of table, net 
assembly and ball to be used; the choice of 
equipment shall be as laid down by the Association 
in whose territory the competition is held, selected 
from brands and types currently approved by the 
ITTF. 

 
3.2.1.3 The covering material on a side of the blade used for 

striking the ball shall be of a brand and type 
currently authorised by the ITTF and shall be 
attached to the blade so that the brand and the ITTF 
logo plus the ITTF number (when applied)are clearly 
visible near the edge of the striking surface. 

 
 

 Lists of all approved and authorised equipment and 
materials are maintained by the ITTF Office and 
details are available on the ITTF web site. 
 
 

  
عندما تكون إحدى البطوالت المفتوحة غیر   ٣/١/٢/٤

خاضعة ألي قاعدة من ھذه القواعد فیجب أن 
تتضمن استمارة االشتراك نصاً یبین طبیعة ومدى 
ھذا التغییر ، حیث یعتبر ملء وتقدیم ھذه 

من المشارك على  االستمارة بمثابة موافقة ضمنیة
  .شروط المنافسة والتغییرات 

  

القوانین  بإتباعیوصي االتحاد الدولي لكرة الطاولة   ٣/١/٢/٥
والتعلیمات الدولیة في كافة المنافسات الدولیة 
بشرط التقید بالدستور والقوانین المرعیة 
للمنافسات المقیدة والبطوالت بدعوة والبطوالت 

من قبل ھیئات غیر  الدولیة المعتمدة والتي تنظم
  .أعضاء وذلك حسب قوانین خاصة بتلك الھیئات 

  
یجب اعتبار تطبیق القوانین وقواعد المنافسات   ٣/١/٢/٦

ً بھ إال إذا كان ھناك  ً ومسلما الدولیة أمراً مفترضا
تغییرات تم االتفاق علیھا مقدماً أو إذا تم توضیح 

  .تلك التغییرات في قواعد المنافسة المطبوعة 
  
الشرح التفصیلي والتفسیرات بما فیھا مواصفات   ٣/١/٢/٧

) مالحقة فنیة (األدوات یجب نشرھا في شكل 
باعتماد من المجلس وتنشر أیضاً في دلیل حكام 

  .المباریات ودلیل الحكام العامین 
  :بعللا  فورظو  تاودألا   ٣/٢
  

  ــ:اهب حرصملاو ةدمتعملا تاودألا    ٣/٢/١
اللعب ویصرح بھا من قبل لجنة  دواتأدمتعت          ٣/٢/١/١

المعدات نیابة عن المجلس ، ویجوز سحب 
صالحیة التصریح ھذا في أي وقت بواسطة 

  .المجلس إذ  وجد أن استمرارھا یضر باللعبة 
  
  

یجب أن تحدد استمارة المشاركة أو النشرة         ٣/٢/١/٢
التمھیدیة ألي بطولة مفتوحة نوع ولون الطاولة 

شبكة والكرة المخصصة للعب ، ومجموعة ال
االتحاد الذي تقام   یقرهواختیار األدوات یكون كما 

المنافسة على أرضھ ، ویتم اختیار األنواع من بین 
ً من قِبل االتحاد الدولي  الماركات المعتمدة حدیثا

  .لكرة الطاولة 
  
یجب أن تكون المادة المغطیة لوجھ المضرب        ٣/٢/١/٣

ــ من نوع معتمد حدیثاً  المخصص لضرب الكرة
من االتحاد الدولي لكرة الطاولة ، وتتصل بجسم 
المضرب بطریقة تجعل كل من العالمة التجاریة 

لرقم االتحاد  ةفاضإلابوشعار االتحاد الدولي 
ً بشكل واضح بالقرب من حافة سطح  الدولي  مرئیا

  الضارب 
  
التحاد تصدر من مكتب ا/ قائمة المعدات واألدوات المعتمدة ( 

  االلكتروني  ITTFالدولي ومجودة على موقع 
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3.2.2   Playing Clothing 
 
3.2.2.1 Playing clothing shall normally consist of a short-

sleeved or sleeveless shirt and shorts or skirt or 
one-part sports outfits, socks and playing shoes; 
other garments, such as part or all of a track suit, 
shall not be worn during play except with the 
permission of the referee. 

 
3.2.2.2 The main colour of a shirt, skirt or shorts, other than 

sleeves and collar of a shirt shall be clearly different 
from that of the ball in use. 

 
3.2.2.3  Clothing may bear numbers or lettering on the back 

of the shirt to identify a player, his Association or, in 
club matches, his club, and advertisements in 
accordance with the provisions of 3.2.4.9; if the back 
of a shirt bears the player’s name, this shall be 
situated just below the collar. 

 
 
3.2.2.4 Any numbers required by organisers to identify a 

player shall have priority over advertisements on the 
centre part of the back of a shirt; such numbers shall 
be contained within a panel having an area not 
greater than 600cm2. 

 
3.2.2.5 Any markings or trimming on the front or side of a 

playing garment and any objects such as jewellery 
worn by a player shall not be so conspicuous or 
brightly reflecting as to unsight an opponent. 

 
 
3.2.2.6  Clothing shall not carry designs or lettering which 

might cause offence or bring the game into 
disrepute. 

 

3.2.2.7 Any question of the legality or acceptability of playing 
clothing shall be decided by the referee. 

 
3.2.2.8  The players of a team taking part in a team match, 

and players of the same Association forming a 
doubles pair in a World and Olympic Title 
Competition shall be  dressed uniformly, with the 
possible exception of socks, shoes and the number, 
size, color and design of advertisements on clothing.  
Players of the same Association forming a doubles 
pair in other international competitions may wear 
clothes of different manufacturers, if the basic 
colours are same and their national association 
authorizes this procedures. 

 
3.2.2.9 Opposing players and pairs shall wear shirts that are 

of sufficiently different colors to enable them to be 
easily distinguished by spectators. 

 

  ــ:سبالملا    ٣/٢/٢
  
تتكون مالبس اللعب عادة من قمیص ذو أكمام   ٣/٢/٢/١

) شورت ( وبنطال قصیر أو بدون أكمام قصیرة 
أو تنوره وجوارب وأحذیة لعب وال یسمح بارتداء 
مالبس أخرى أثناء اللعب كأي من أجزاء بدلة 

  .ھا إال بتصریح من الحكم العام التدریب أو كل
  
یجب أن یكون اللون الرئیسي للقمیص والشورت   ٣/٢/٢/٢

أو التنوره باستثناء أكمام ویاقة القمیص مختلفاً 
  .اختالفاً واضحاً عن لون كرة اللعب 

  

ً على   ٣/٢/٢/٣ ً أو حروفا یجوز للمالبس أن تحمل أرقاما
دیھ ظھر القمیص للتعریف بالالعب واتحاده أو بنا

شریطة أن تكون اإلعالنات مطابقة للمادة 
وإذا ظھر أن خلف القمیص یحمل اسم   ٣/٢/٤/٩

الالعب فیدب أن یكون ذلك االسم تحت الیاقة 
  .مباشرة 

  
أي أرقام یطلبھا المنظمون للتحقق من شخصیة   ٣/٢/٢/٤

الالعب یجب أن تكون لھا األولویة عن اإلعالنات 
ص مثل ھذه في الجزء األوسط من ظھر القمی

 ٦٠٠األرقام یجب أن تكون في شریط ال تزید عن 
  .سم مربع بحد أقصى 

  
أیة عالمات أو الصق على الجزء األمامي أو   ٣/٢/٢/٥

الجانبي من ثیاب اللعب وأیة مواد أخرى مثل 
المجوھرات التي یرتدیھا بعض الالعبین یجب أال 
تكون الفتھ للنظر أو المعة أو عاكسة للضوء 

  .ذي یشتت رؤیا الخصم بالشكل ال
  

یجب أال تحمل المالبس تصمیمات أو حروف   ٣/٢/٢/٦
  . یمكن أن تسبب اإلساءة أو السمعة السیئة للعبة 

  
یقوم الحكم العام بالتقریر في أیة مسألة حول   ٣/٢/٢/٧

  .قانونیة أو قبول مالبس اللعب 
  
العبوا الفریق المشاركون في مباراة للفرق والعبا   ٣/٢/٢/٨

جي اللذان یمثالن اتحاداً واحداً في منافسات الزو
بطولة العالم واالولمبیاد یجب علیھم ارتداء مالبس 
موحدة مع إمكانیة استثناء الجوارب واألحذیة 

ىلع   اإلعالنواألرقام وحجم ولون وتصمیم 
والالعبون الذین یمثلون  اتحادا واحدا ، المالبس  

ى فیمكن في الزوجي في المنافسات الدولیة األخر
ارتداء مالبس مختلفة التصنیع شریطة أن یكون 
نفس اللون األساسي وموافقة اتحادھم األھلي على  

   .ھذه اإلجراءات 
  
یجب أن یرتدي الالعب أو الثنائیان المتقابالن   ٣/٢/٢/٩

قمصان ذات ألوان متباینة بما یمكن المتفرجین من 
  .التمییز  بینھما بسھولة 
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3.2.2.10  Where opposing players or teams have a similar 

shirt and cannot agree which of them will change, 
the decision shall be made by the umpire by lot. 

 
3.2.2.11 Players competing in a World or Olympic title 

competition or Open International Championships 
shall wear shirt and shorts or skirt of types 
authorised by their Association. 

 
3.2.3    Playing Conditions 
 
3.2.3.1  The playing space shall be rectangular and not less 

than 14m long, 7m wide and 5m high, but the 4 
corners may be covered by surrounds of not more 
than 1.5 m length. 

 
3.2.3.2  The following equipment and fittings are to be 

considered as part of each playing area: The table 
including the net assembly, umpires tables and 
chairs, score indicators, towel boxes, printed 
numbers identifying the table, surrounds, floor mats, 
boards on the surrounds indicating the names of 
players or Associations. 

 
3.2.3.3  The playing area shall be enclosed by surrounds 

about 75cm high, all of the same dark background 
colour, separating it from adjacent playing areas and 
from spectators 

 
3.2.3.4 In World and Olympic title competitions the light 

intensity, measured at the height of the playing 
surface, shall be at least 1000 lux uniformly over the 
whole of the playing surface and at least 500 lux 
elsewhere in the playing area; in other competitions 
the intensity shall be at least 600 lux uniformly over 
the playing surface and at least 400 lux elsewhere in 
the playing area. 

 
 
3.2.3.5 Where several tables are in use, the lighting level 

shall be the same for all of them, and the level of 
background lighting in the playing hall shall not be 
greater than the lowest level in the playing area. 

 
 
 

3.2.3.6 The light source shall not be less than 5m above the 
floor. 

 
3.2.3.7 The background shall be generally dark and shall not 

contain bright light sources or daylight through 
uncovered windows or other apertures. 

 
 
 
 

  
ارتداء الالعبون أو الفرق المنافسة  ةلاح يف  ٣/٢/٢/١٠

متشابھة وال یمكن االتفاق على من منھم قمصان 
  .ةعرقلاب یكون للحكم  ویقوم بالتغییر فإن القرار 

  
یجب أن یرتدي الالعبون المتنافسون على أي لقب   ٣/٢/٢/١١

عالمي أو أولمبي  أو بطولة دولیة مفتوحة قمصان 
ب   .ل اتحاداتھم وشورتات أو تنانیر معتمدة من قِ

  

  ــ:بعللا فورظ    ٣/٢/٣
  
نع لق یال یكون فراغ اللعب مستطیال وأ أن یجب  ٣/٢/٣/١

ً ،  ٧متر طوالً ،  ١٤ ً  ٥متر عرضا  متر ارتفاعا
تغطى بحواجز ال  أنیمكن  األربعة األركانولكن 

  ٠تزید عن  متر ونصف طوال 
  
◌ُ ألجھزة التالیة سَ المعدات و  ٣/٢/٣/٢ ◌ْ ت ن ِ◌ م ءزجك  ِ◌ رب الك تع◌َ

متضمنة مجموعة الشبكة  طاولةال:  بعلتي القطنم
صنادیق ، العدادات  ،وكراسیھم ُحّكام ال طاوالت ، 

ُز ال رقام المطبوعة، األالمناشف  ، طاولة التي تُمیّ
 على الحواجز التي األلواح،  األرضیات، الحواجز

  .االتحادات شیُر إلى أسماِء الالعبین أَو ت
  
 –بارتفاع  بحواجزاط ساحة اللعب یجب أن تح      ٣/٢/٣/٣

جمیع ھذه الحواجز تكون بنفس ، مس ٧٥حوالي 
خلفیة اللون الغامق بحیث تنفصل عن ساحة اللعب 

  المجاورة وأیضا عن المشاھدین 
  
في المنافسات العالمیة واألولمبیة یجب أن ال تقلال   ٣/٢/٣/٤

من ارتفاع  مقاسھ) سكل ١٠٠٠(قوة اإلضاءة عن 
وموزعة بانتظام على سطح اللعب سطح اللعب ، 

بأكملھ ، وأن ال تقل في أي مكان آخر في منطقة 
، وأن ال تقل شدة ) سكل  ٥٠٠(اللعب عن 

) سكل  ٦٠٠(اإلضاءة في المنافسات األخرى عن 
في أي مكان ) سكل  ٤٠٠(فوق سطح اللعب و 

  .آخر من منطقة اللعب آخر من منطقة اللعب 
  
د من طاوالت اللعب ، فإن في حال استعمال عد  ٣/٢/٣/٥

مستوى اإلضاءة یجب أن یكون واحداً فوقھا جمیعاً 
، وأن ال یكون مستوى اإلضاءة  في  أي مكان 
آخر من منطقة اللعب أشد أو اقل مستوى من ساحة 

  .اللعب ذاتھا 
  
)  ٥(یجب أن ال یقل ارتفاع مصدر الضوء  عن   ٣/٢/٣/٦

  .أمتار فوق أرضیة الملعب 
  
أن ال تكون المنطقة الخلفیة لمكان اللعب   یجب  ٣/٢/٣/٧

معتمة بصفة عامة وأال تحتوي أي مصادر إضاءة 
قویة أو ضوء نھار من خالل نوافذ غیر مغطاة أو 

  .المنافذ األخرى 
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3.2.3.8 The flooring shall not be light-coloured, brightly 

reflecting or slippery and its surface shall not be of 
brick, ceramics, concrete or stone; in World and 
Olympic title competitions the flooring shall be of 
wood or of a brand and type of roll able synthetic 
material authorised by the ITTF. 

 
3.2.4   Racket Control 
                             
3.2.4.1. It is the responsibility of each player to ensure 

that racket coverings are attached to their 
racket blade with adhesives that do not contain 
harmful volatile solvents.  

 
3.2.4.2  A Racket Control centre shall be established at all 

ITTF World Title and Olympic events as well as at a 
select number of ITTF Pro Tour and Junior Circuit 
events and may be established at Continental and 
Regional competitions.  

                
               The Racket Control centre will test rackets, 

according to the policy and procedure established 
by the Executive Committee on recommendation 
from the Equipment Committee, to ensure that 
rackets abide by all ITTF regulations including, but 
not limited to, racket covering thickness, flatness 
and presence of harmful volatile substances.            

 

               Rackets that do not pass the Racket Control test 
cannot be used in the above listed competitions and 
the player will be liable to penalties according to the 
policy and procedure in place at the time. 

  
3.2.4.3. A properly ventilated area shall be provided for 

the attachment of racket coverings to rackets 
and liquid adhesives shall not be used 
anywhere else at the playing venue. 

 
 "Playing venue" means the whole establishment in 

the playing building and the ground where the 
playing building stands, which contains the 
doorway, the parking lot and related facilities 

. 
3.2.5  Advertisements AND MARKINGS 
 
3.2.5.1 Inside the playing area, advertisements shall be 

displayed only on equipment or fittings listed in 
3.2.3.2 and there shall be no special additional 
displays.  

 

3.2.5.1.1 Advertisements or markings in or next to the playing 
area shall not be for tobacco goods, alcoholic drinks, 
harmful drugs or illegal products and they shall be 
without negative discrimination or connotation on the 
grounds of race, xenophobia, gender, religion, 
disabilities or other forms of discrimination 

 
 

  
  

یجب أال تكون أرضیة الملعب فاتحة اللون أو عاكسة      ٣/٢/٣/٨
للضوء أو زلقة وأال یكون سطح األرض من 

وفي المنافسات . سیرامیك أو الحجر الطوب أو ال
العالمیة واألولمبیة یجب أن تكون األرضیة من 
الخشب أو من مادة اصطناعیة معروفة معتمدة من 

  .االتحاد الدولي لكرة الطاولة 
  

  برضملا ةباقر   ٣/٢/٤
المسؤولیة تقع على كل العب للتأكد من أن   ٣/٢/٤/١

ل امعتسابعلى جسم المضرب ةقصتلم  ةاألغطی
عضویة ال تحتوي على مذیبات ) صماغ أ(  قصل

   متطایرة
  

كل بطوالت  يفیُؤّسُس  مركز رقابة على المضارِب       /٣/٢/٤
عدد یتم  إلى ةفاضإلابالعالم والدورات األولمبیة 

لجوالت  الدولياختیاره من بطوالت االتحاد 
 يفالمحترفین ولجوالت الناشئین ویجوز إقامتھ 

 .ة واإلقلیمیةالمنافسات القاری
  

ویقوم مركز الرقابة باختبار المضارب طبقاً                    
للسیاسِة واإلجراِءات التي تقرھا اللجنة التنفیذیِة 
بتوصیِة ِمْن لجنِة المعدات ، للتأكد أن المضارِب 
مستوفیة لكافة تعلیمات االتحاد الدولي لكرة 

، الطاولة وغیر محصور بسماكة غطاء المضرِب 
وتواجد ) استواء سطح المضرب ( وتسطحھ 

 . المواِد المتطایرة  الضاّرةِ 
رقابة  اختبارالمضارب التي ال تَْنجُح في                     

ستَعمَل في  المنافسات  المضرب  ال یُْمكن أْن تُ
والالعَب َسیَُكون عرضة لعقوباِت  أعالهالمذكورة 

  .ذلك الوقت يف المطبقةطبقاً للسیاسِة واإلجراِءات 
  

توفیر منطقة معزولة عن مكان اللعب  یجب    ٣/٢/٤/٣
 بحیث الالمضارب ،  أغطیةقصلل ةصصخم 

يف  آخر تستخدم األصماغ السائلة في أي مكان 
  .اللعب  منشأة

تعني  جمیع المرافق لمبنى اللعب ) منشأة اللعب (
المقام علیھ البناء والمداخل وجزء  األرضبما فیھ 

  والمرافق التابعةمن المواقف 
  

  :تامالعلاوتاـــنالعإلا    ٣/٢/٥
  

اإلعالنات داخل منطقة اللعب تعرض فقط على   ٣/٢/٥/١
وال   3.2.3.2الواردة بالمادةاألجھزة أو المعدات 

  .یسمح بإضافة أیة إعالنات خاصة أخرى 
  
یمتنع وجود إعالنات أو عالمات في منطقة اللعب    ٣/٢/٥/١/١

تجات التبغ أو المشروبات أو بالقرب منھا لمن
الكحولیة أو العقاقیر الضارة أو لمنتجات غیر 

أو ذات تمییز سلبي أو داللة سلبیة على ، قانونیة 
أو ، أو كره األجانب أو الجنس أو الدین العرق 

  .اإلعاقة أو غیر ذلك من أشكال التمییز
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3.2.5.2  At Olympic Games advertisement on playing 

equipment, on playing clothing and on umpires’ 
clothing shall be according to IOC regulations.  

 
3.2.5.3 With the exception of LED (light emitting diodes) 

advertisements on the surrounds of the sides of the 
playing area, fluorescent or luminescent or glossy 
colours shall not be used anywhere in the playing 
area and the background colour of the surrounds 
shall remain dark (3.2.3.3).. 

 
3.2.5.3.1 Advertisements on surrounds shall not change 
during a match from dark to light and vice  versa. 
 
 

3.2.5.3.2 LEDs on surrounds shall not be so bright as to       
            disturb players during the match and shall not         
            change when the ball is in play. 
 
3.2.5.3.3 LED advertisements shall not be used without prior 
approval from ITTF. 
 
3.2.5.4   Lettering or symbols on the inside of surrounds shall 

not include white or orange nor more than two 
colours and shall be contained within a height of 
40cm; it is recommended that they be in a slightly 
darker or slightly lighter shade of the background 
colour. 

 
 
3.2.5.5 Markings on flooring shall not include white or 

orange; it is recommended that they be in slightly 
darker or slightly lighter shade of the background 
colour . 

 
 
3.2.5.6 There may be up to 4 advertisements on the floor of 

the playing area, 1 at each end and 1at each side of 
the table, each contained within an area of 2.5m2; 
they shall not be less than 1m from the surrounds 
and those at the ends shall not be more than 2m 
from the surrounds.  

 

3.2.5.7 There may be 1 temporary advertisement on each 
half of each side of the tabletop and 1 on each end, 
each contained within an area of 5m2,clearly 
separated from any permanent advertisements and 
each contained within a total length of 60cm; they 
shall not be for other table tennis equipment 
suppliers 

 
3.2.5.8 Advertisements on nets shall be clearly different from 

the colour of the ball in use, shall not be within 3cm 
of the tape along the top edge and shall not obscure 
visibility through the mesh.. 

 
 

  
في االولمبیاد على معدات اللعب  اإلعالناتتكون   ٣/٢/٥/٢

البس اللعب وعلى مالبس الحكام طبقا وعلى م
  لتعلیمات اللجنة االولمبیة الدولیة 

  
على الحواجز باستثناء اإلعالنات ذاتیة اإلضاءة   ٣/٢/٥/٣

ال تستخدم ألوان ،  الجانبیة لمنطقة اللعب
/ الالمعةالفلورسنت أو اللیومنسنت أو األلوان 

ویجب ، في أي مكان داخل منطقة اللعب  البراقة
  ).٣/٣/٢/٣(اللون الخلفي للحواجز داكناً  أن یظل

  
الحواجز أثناء المباراة من اإلعالنات على  ال تتبدل   ٣/٢/٥/٣/١

  .اللون الداكن إلى اللون الفاتح والعكس
  
ال تكن اإلعالنات ذاتیة اإلضاءة على الحواجز    ٣/٢/٥/٣/٢

زاھیة بالدرجة التي تضایق الالعبین أثناء المباراة 
  .عندما تكون الكرة ملعوبة وال تتبدل، 

  
ال تستخدم اإلعالنات ذاتیة اإلضاءة دون موافقة    ٣/٢/٥/٣/٣

  .مسبقة من االتحاد الدولي لكرة الطاولة
  
یجب أن ال تكون الحروف والرموز المكتوبة على   ٣/٢/٥/٤

الجوانب الداخلیة للحواجز ذات لون أبیض أو 
رھا برتقالي وال بأكثر من لونین ، وبحیث یتم حص

سم ، وینصح بأن ) ٤٠(بارتفاع إجمالي قـــــــدره 
تكون ذات لون الحواجز ولكن درجة اللون افتح أو 

  .أغمق  قلیًال 
  
یجب أال تحتوي اإلعالنات على أرضیة الملعب   ٣/٢/٥/٥

بأن تكون   ةوالتوصیأو البرتقالي  األبیضاللون 
  من لون الخلفیة) افتح قلیالً أو أغمق قلیالً ( بلون 

  .المعلن علیھا 
  
إعالنات بحد أقصى على أرضیة ) ٤(یمكن وضع   ٣/٢/٥/٦

الملعب بحیث یوضع إعالن واحد على كل جانب 
وإعالن واحد على كل نھایة للملعب وضمن 

متر مربع وببعد ) ٢ر٥(مساحة إجمالیة تســـــاوي 
)  ٢(متر عن حواجز الجوانب و ) ١(ال یقل عن 

  . متر عن حواجز النھایة 
  

یمكن وضع إعالن مؤقت واحد على أعلى جانب   ٣/٢/٥/٧
كل واحد منھما في ،  كل قسم من قسمي الطاولة

وأیضاً إعالن واحد  ،٢م ٥حدود مساحة قدرھا 
على كل نھایة لھا بشكل منفصل وبوضوح عن 
اإلعالنات الثابتة شریطة أال تكون ھذه اإلعالنات 

ةل لمعدات وأدوات كرة الطاولة لغیر ممول البطو
  .مس ) ٦٠(وأن یكون اإلعالن ضمن طول 

  

بلون مختلف  ةاإلعالنات على الشبكیجب أن تكون   ٣/٢/٥/٨
وأن   بوضوح عن لون الكرة المستخدمة في اللعب

سم من الشریط على ٣تكون على بعد ال یقل عن 
تخفي الرؤیة من خالل  ،امتداد حافتھا العلیا 

  .فتحات الشبكة 
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3.2.5.9 Advertisements on umpires' tables or other furniture 

inside the playing area shall be contained within a 
total area on any face of 750cm2. 

 
 
3.2.5.10 Advertisements on playing clothing shall be limited 

to 
 

3.2.5.10.1 the maker's normal trademark, symbol or name 
contained within a total area of 24cm2; 

 
3.2.5.10.2 not more than 6 clearly separated advertisements, 

contained within a combined total area of 600 
cm2, on the front, side or shoulder of a shirt, 
with not more than 4 advertisements on the 
front ; 

 
3.2.5.10.3 not more than 2 advertisements, contained within 

a total area of 400cm2, on the back of a shirt; 
 
 

3.2.5.10.4 not more than 2 advertisements, contained within 
a combined total area of 120 cm2, only on 
the front and the sides of shorts or skirt. 

 
3.2.5.11 Advertisements on players'  numbers shall be 

contained within a total area of 100cm2.  
 
3.2.5.12 Advertisements on umpires' clothing shall be 

contained within a total area of 40cm2. 
 
3.2.5.13 There shall be no advertisements on players' 

clothing or numbers for tobacco goods, alcoholic 
drinks or harmful drugs. 

 
 

3.2.6 Doping control 
 
3.2.6.1 All players participating in international competitions, 

including Junior competitions, shall be subject to in-
competition testing by the ITTF, the player’s 
National Association and any other Anti-Doping 
Organisation responsible for testing at a competition 
in which they participate. 

 
 
3.3 MATCH OFFICIALS 
 
3.3.1 Referee 
3.3.1.1   For each competition as a whole a referee shall be 

appointed and his identity and location shall be 
made known to the participants and, where 
appropriate, to the team captains. 

 
3.3.1.2 The referee shall be responsible for 
 
3.3.1.2.1 the conduct of the draw; 
 

  
إلعالنات على طاوالت الحكام یجب أن تنحصر ا  ٣/٢/٥/٩

أو أي قطع ألثاث آخر داخل منطلقة اللعب بمساحة 
  .على أي واجھة ) ٢مس ٧٥٠( إجمالیة 

  

في التالي  مالبس الالعبینتنحصر اإلعالنات على   ٣/٢/٥/١٠
  ــ:

  
عالمة الصانع التجاریة العادیة أو رمزه   ٣/٢/٥/١٠/١

اــــ أو اسمھ وبمساحة إجمالیة مقدارھـــــــــــ
  . ٢مس) ٢٤(

  
إعالنات منفصلة ) ٦(ما ال یزید عن   ٣/٢/٥/١٠/٢

ً بمساحة إجمالیة  انفصاال ) ٢مس ٦٠٠(واضحا
على واجھة القمیص والجوانب وكتف القمیص 

  .إعالنات على الواجھة ) ٤(على أال  تزید عن 
  
إعالنان بحد أقصى وضمن مساحة   ٣/٢/٥/١٠/٣

  .على خلف القمیص  ٢مس ٤٠٠إجمالیة 
  
ما ال یزید عن إعالنین وبمساحة   ٣/٢/٥/١٠/٤

أو   ةاألمامیالجھة  ىلع) ٢مس ١٢٠(إجمالیة 
  . لشورت أو التنورهالجانبیة ل

  
اإلعالنات على أرقام الالعبین تتحدد بمساحة إجمالیة  ٣/٢/٥/١١

  ) . ٢مس ١٠٠(قدرھا 
  
اإلعالنات على مالبس الحكام تتحدد بمساحة إجمالیة  ٣/٢/٥/١٢

  ) . ٢مس ٤٠(قدرھا 
  
ال یسمح بأي إعالنات على مالبس أو أرقام الالعبین  ٣/٢/٥/١٣

بمنتجات التدخین أو المشروبات الكحولیة أو العقاقیر 
  .الضارة 

  
  رقابة المنشطات   ٣/٢/٦
 المنافسات يف المشاركین الالعبین جمیع یخضع   ٣/٢/٦/١

الختبارات   الناشئین منافسات ذلك يفامب  الدولیة
 الطاولة لكرة الدولي االتحاد البطولة بمعرفة داخل

 تحارب أخرى ھیئة لالعب وأیة األھلي واالتحاد
 االختبارات ھذه إجراءنع  ومسئولة المنشطات تعاطي

  .فیھا یشتركون التي البطوالت يف
  
  ــ:ماكحلا   ٣/٣
  .ماعلا مكحلا    ٣/٣/١
یعین حكم عام لكل بطولة بكاملھا ویعلن عن   ٣/٣/١/١

ومن . وأماكن تواجده للمشاركین شخصیتھ 
  .المناسب إعالم رؤساء الفرق أیضاً 

  
  ــ:ویكون الحكم العام مسؤوالً عما یلي   ٣/٣/١/٢
  
  .إجراء القرعة   ٣/٣/١/٢/١
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3.3.1.2.2 the scheduling of the matches by time and table; 

 
3.3.1.2.3 the appointment of match officials; 
 
3.3.1.2.4 conducting a pre-tournament briefing for match 

officials; 
3.3.1.2.5  checking the eligibility of players; 
 
3.3.1.2.6  deciding whether play may be suspended in an 

emergency; 
 
3.3.1.2.7 deciding whether players may leave the playing 

area during a match; 
 
3.3.1.2.8  deciding whether statutory practice periods may be 

extended; 
 
3.3.1.2.9  deciding whether players may wear track suits 

during a match; 
 
 
3.3.1.2.10  deciding any question of interpretation of Laws or 

Regulations ,including the acceptability of 
clothing, playing equipment and playing 
conditions; 

 
3.3.1.2.11 deciding whether, and where, players may 

practice during an emergency suspension of play; 
 
3.3.1.2.12  taking disciplinary action for misbehavior or other 

breaches of regulations. 
 
3.3.1.3 Where, with the agreement of the competition 

management committee, any of the duties of the 
referee are delegated to other persons, the specific 
responsibilities and locations of each of these 
persons shall be made known to the participants 
and, where appropriate, to the team captains. 

 
3.3.1.4  The referee, or a responsible deputy appointed to 

exercise authority in his absence, shall be present at 
all times during play. 

 
3.3.1.5  Where the referee is satisfied that it is necessary to 

do so he may replace a match official with another 
at any time, but he may not alter a decision already 
made by the replaced official on a question of fact 
within his jurisdiction. 

 
3.3.1.6  Players shall be under the jurisdiction of the referee 

from the time at which they arrive at the playing 
venue until they leave it. 

 
 
 
 

  
  .جدولة المباریات من حیث الوقت والطاولة   ٣/٣/١/٢/٢
  
  .تعیین الحكام   ٣/٣/١/٢/٣
  
  .ء الدورة شرح موجز لحكام المباراة قبل بد  ٣/٣/١/٢/٤
  
  .التدقیق على أھلیة الالعبین للمباریات   ٣/٣/١/٢/٥
  
  .البت في جواز تعلیق اللعب في الحوادث الطارئة   ٣/٣/١/٢/٦
  
البت في إمكانیة مغادرة الالعبین منطقة اللعب   ٣/٣/١/٢/٧

  .خالل أیة مباراة 
  
  .البت في إمكانیة تمدید فترات التمرین القانونیة   ٣/٣/١/٢/٨
  
  
البت في إمكانیة ارتداء الالعب لبدالت التدریب   ٣/٣/١/٢/٩

  .خالل أیة مباراة 
  
  
البت في أي مسألة تتعلق بتفسیر القوانین والقواعد  ٣/٣/١/٢/١٠

بما في ذلك قانونیة المالبس وأدوات وظروف 
  .اللعب 

  
البت في إمكانیة ومكان التدریب لالعبین أثناء   ٣/٣/١/٢/١١

  .رئ فترة تعلیق اللعب الطا
  
لسوء السلوك أو  االنضباطیةاتخاذ اإلجراءات    ٣/٣/١/٢/١٢

  .أیة خروقات لألنظمة 
  
عندما وبموافقة لجنة إدارة البطولة ، یتم تفویض   ٣/٣/١/٣

أشخاص آخرین لتأدیة أي من واجبات الحكم العام 
ینبغي اإلعالن عن ھذه المسؤولیات المحددة 

ن ومن وأماكن تواجد ھؤالء األشخاص للمشاركی
  .المناسب إعالم رؤساء الفرق أیضاً 

  
یجب على الحكم العام ، أو نائبھ المفوض لممارسة   ٣/٣/١/٤

صالحیاتھ أثناء غیابھ ، التواجد طوال وقت اللعب 
.  

  
عند اقتناع الحكم العام من الرغبة في تغییر الحكم   ٣/٣/١/٥

بآخر یمكنھ ذلك في أي وقت ، ولكن  ال یجوز لھ 
ر قد كان اتخذه الذي تم تغییره حول تغییر أي قرا

  .أي مسألة واقعیة خالل فترة تحكیمھ 

  
یقع الالعبون تحت سلطة الحكم العام  منذ الوقت   ٣/٣/١/٦

الذي یصلون فیھ إلى موقع اللعب وحتى الوقت 
  .الذي یغادرون فیھ
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3.3.2 Umpire, Assistant Umpire and Stroke Counter 
 
3.3.2.1 An umpire and an assistant umpire shall be 

appointed for each match. 
 
3.3.2.2 The umpire shall sit or stand in line with the net and 

the assistant umpire shall sit directly facing him, at 
the other side of the table. 

 
3.3.2.3 The umpire shall be responsible for 
 
3.3.2.3.1 checking the acceptability of equipment and playing 

conditions and reporting any deficiency to the 
referee; 

 
3.3.2.3.2 taking a ball at random as provided in    3.4.2.1.1-2; 
 
3.3.2.3.3 conducting the draw for the choice of serving, 

receiving and ends; 
 
3.3.2.3.4 deciding whether the requirements of the service 

law may be relaxed for a player with physical 
disability; 

 
3.3.2.3.5 controlling the order of serving, receiving and ends 

and correcting any errors therein; 
 
3.3.2.3.6 deciding each rally as a point or a let; 
 
3.3.2.3.7 calling the score, in accordance with specified 

procedure; 
 
3.3.2.3.8 introducing the expedite system at the appropriate 

time; 
 
3.3.2.3.9 maintaining the continuity of play; 
 
3.3.2.3.10 taking action for breaches of the advice or 

behavior regulations. 
 
3.3.2.3.11 drawing by lot which player, pair or teams have to 

change their shirt, should opposing players or 
teams have a similar shirt and cannot agree which 
of them will change.  

 
3.3.2.4   The assistant umpire 
 
3.3.2.4.1 The assistant umpire shall decide whether or not 

the ball in play touches the edge of the playing 
surface at the side of the table nearest to him. 

 
3.3.2.4.2 inform the umpire for breaches of the advice or 

behaviour regulations.  
 
3.3.2.5 Either the umpire or the assistant umpire may 
 

3.3.2.5.1 decide that a player's service action is illegal; 

  تابرضلا دادعو  دعاسملا مكحلا/ ةارابملا مكح    ٣/٣/٢
  
  .كم وحكم مساعد لكل مباراة یجب تعیین ح  ٣/٣/٢/١
  
یجب أن یجلس الحكم أو یقف على امتداد خط   ٣/٣/٢/٢

الشبكة ویجلس الحكم المساعد في مواجھة الحكم 
  .على الجانب اآلخر من الطاولة 

  
  ــ:یكون الحكم مسؤوالً عما یلي    ٣/٣/٢/٣
  
التأكد من استیفاء الشروط الواجب توافرھا   ٣/٣/٢/٣/١

للعب وتقریر أي مخالفة إلى باألدوات وظروف ا
  .الحكم العام 

  

اختیار الكرة بطریقة عشوائیة كما ھو موضح في   ٣/٣/٢/٣/٢
  ٢ــ  ٣/٤/٢/١/١البندین 

  

إجراء قرعة الختیار اإلرسال أو االستقبال أو جھة   ٣/٣/٢/٣/٣
  .الطاولة 

  
التغاضي عن المتطلبات  إمكانیةأن یقرر مدى   ٣/٣/٢/٣/٤

  للعجز الجسدي القانونیة لإلرسال  
  
مراقبة نظام اإلرسال واالستقبال وجھتي اللعب   ٣/٣/٢/٣/٥

  .وتصحیح أي خطأ بھذا الشأن 
  
  .البت في تداول الكرة الحتسابھا نقطة أو إعادة   ٣/٣/٢/٣/٦
  
النداء على النتیجة بما یتفق مع اإلجراء الخاص   ٣/٣/٢/٣/٧

  .كلذب 
  
  .بسانم تطبیق نظام التعجیل في الوقت ال  ٣/٣/٢/٣/٨
  
  .المحافظة على استمرار اللعب   ٣/٣/٢/٣/٩
  
اتخاذ إجراء ألي انتھاك في تقدیم النصح  أو   ٣/٣/٢/٣/١٠

  .لتعلیمات السلوك 
  
أو الفرق   واألزواجالقرعة بین الالعبین  إجراء  ٣/٣/٢/٣/١١

 نالالعبیقمصان   تشابھلتبدیل قمصانھم  في حالة 
  .  ٠قوا على التبدیل المتقابلین  أو الفریقین ولم یتف

  

   دعاسمال الحكم  ٣/٣/٢/٤
  

  

أن یقرر فیما أذا لمست الكرة دعاسم العلى الحكم   ٣/٣/٢/٤/١
لجانب الطاولة أثناء اللعب لحاقة سطح اللعب 

  .القریب منھ 
  
علُم الَحَكَم لخروقاِت تعلیماِت النصیحَة أَو السلوَك   ٣/٣/٢/٤/٢   یُ
  
  ــ:مساعده التقریر بما یلي یجوز لحكم المباراة أو   ٣/٣/٢/٥
  
  .البت في عدم قانونیة حركة إرسال الالعب     ٣/٣/٢/٥/١
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3.3.2.5.2 decide that, in an otherwise good service, the ball 

touches the net assembly while passing over or 
around it; 

 
3.3.2.5.3 decide that a player obstructs the ball; 
 

3.3.2.5.4 decide that the conditions of play are disturbed in a 
way that may affect the outcome of the rally; 

 
3.3.2.5.5 time the duration of the practice period, of play and 

of intervals. 
 
3.3.2.6 Either the assistant umpire or a separate official may 

act as stroke counter, to count the strokes of the 
receiving player or pair when the expedite system is 
in operation;. 

 

 
3.3.2.7  A decision made by assistant umpire or stroke 

counter in accordance with the provisions of 3.3.2.5-
6 may not be overruled by the umpire. 

 
3.3.2.8   Players shall be under the jurisdiction of the umpire 

from the time at which they arrive at the playing area 
until they leave it. 

 
 
3.3.3 Appeals 
 
3.3.3.1  No agreement between players, in an individual 

event, or between team captains, in a team event, 
can alter a decision on a question of fact by the 
responsible match official, on a question of 
interpretation of Laws or Regulations by the 
responsible referee or on any other question of 
tournament or match conduct by the responsible 
management committee. 

 
3.3.3.2  No appeal may be made to the referee against a 

decision on a question of fact by the responsible 
match official or to the management committee on a 
question of interpretation of Laws or Regulations by 
the referee. 

 
3.3.3.3  An appeal may be made to the referee against a 

decision of a match official on a question of 
interpretation of Laws or Regulations, and the 
decision of the referee shall be final. 

 
3.3.3.4 An appeal may be made to the competition 

management committee against a decision of the 
referee on a question of tournament or match 
conduct not covered by the Laws or Regulations, 
and the decision of the management committee 
shall be final. 

 
 
 
 
 

  
في لمس الكرة لمجموعة الشبكة أثناء عبورھا  ثالب  ٣/٣/٢/٥/٢

  .فوقھا أو حولھا بعد إرسال سلیم 
  
  .فیما إذا كان الالعب قد اعترض الكرة  ثالب  ٣/٣/٢/٥/٣
  
لدرجة تؤثر على  باختالل ظروف اللعب ثالب  ٣/٣/٢/٥/٤

  .نتیجة تداول الكرة 
  
مراقبة توقیت التمرین وزمن اللعب وفترات   ٣/٣/٢/٥/٥

  .التوقف 
  
یمكن للحكم المساعد أو مسؤول آخر منفصل القیام    ٣/٣/٢/٦

الحتساب ضربات ) عداد الضربات ( بمھمة 
المستقبل أو الزوجي المستقبل عند تطبیق نظام 

  .التعجیل 
  
لقرار الذي یتخذه الحكم المساعد أو عداد ا        ٣/٣/٢/٧

الف  ٦-٣/٣/٢/٥الضربات استناًدا ألحكام المادة 
بل الحكم    .یجوز نقضھ من قِ

  
یقع الالعبون تحت سلطة الحكم منذ الوقت الذي    ٣/٣/٢/٨

یصلون فیھ إلى ساحة اللعب حتى الوقت الذي 
  .یغادرونھا فیھ 

  
  ـ:تاــضارتعالا    ٣/٣/٣

  

 –مكن ألي اتفاق بین الالعبین لمباراة فردیة ال ی  ٣/٣/٣/١
أو بین رؤساء الفرق في مباریات للفرق أن یغیر 
قرار حول مسألة واقعیة اتخذه الحكم المسؤول عن 

أو قرار اتخذه الحكم العام حول . إدارة المباراة 
تفسیر القوانین والقواعد ، أو أي قرار آخر اتخذتھ 

سألة تخص سیر اللجنة المنظمة المسؤولة حول م
  .الدورة أو إدارة المباراة 

  
ال یجوز االعتراض للحكم العام على قرار اتخذه   ٣/٣/٣/٢

أو اللجنة المنظمة على  –الحكم حول مسألة واقعیة 
قرار اتخذه الحكم العام حول مسألة تفسیر القوانین 

  .أو القاعد 
  
یجوز التقدم باعتراض إلى الحكم العام ضد قرار   ٣/٣/٣/٣

ذه الحكم المسؤول عن إدارة المباراة حول اتخ
مسألة تتعلق بتفسیر القوانین أو القواعد ویكون 

  .قرار الحكم العام قطعیاً 
  

یجوز التقدم باعتراض إلى اللجنة المنظمة للبطولة   ٣/٣/٣/٤
ضد قرار اتخذه الحكم العام حول مسألة تتعلق 
 بسیر البطولة أو المباراة ما لم ترد في القواعد أو

  .القوانین ویكون قرار اللجنة المنظمة قطعیاً 
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3.3.3.5 In an individual event an appeal may be made only by 
a player participating in the match in which the 
question has arisen; in a team event an appeal may 
be made only by the captain of a team participating 
in the match in which the question has arisen. 

 
3.3.3.6 A question of interpretation of Laws or Regulations 

arising from the decision of a referee, or a 
question of tournament or match conduct arising 
from the decision of a competition management 
committee, may be submitted by the player or 
team captain eligible to make an appeal, through 
his parent Association, for consideration by the 
ITTF Rules Committee. 

 
3.3.3.7  The Rules Committee shall give a ruling as a guide 

for future decisions, and this ruling may also be 
made the subject of a protest by an Association 
to the Board of Directors or a General Meeting, 
but it shall not affect the finality of any decision 
already made by the responsible referee or 
management committee. 

 
3.4 MATCH CONDUCT 
 
3.4.1 Score Indication 
3.4.1.1  The umpire shall call the score as soon as the ball is 

out of play at the completion of a rally, or as 
soon as is practicable thereafter. 

 
3.4.1.1.1 In calling the score during a game the umpire shall 

call first the number of points scored by the 
player or pair due to serve in the next rally of the 
game and then the number of points scored by 
the opposing player or pair. 

 
3.4.1.1.2 At the beginning of a game and when a change of 

server is due, the umpire shall point to the next 
server, and may also follow the score call with 
the next server’s name. 

 
3.4.1.1.3 At the end of a game the umpire shall name the 

winning player or pair and shall then call the 
number of points scored by the winning player or 
pair followed by the number of points scored by 
the losing player or pair. 

3.4.1.2 In addition to calling the score the 
umpire may use hand signals 
to indicate his decisions. 

3.4.1.2.1 When a point has been scored, 
he may raise his arm nearer to 
the player or pair who won the 
point so that the upper arm is 
horizontal and the forearm is 
vertical with the closed hand 
upward. 

  

في البطوالت الفردیة یجوز تقدیم االعتراض فقط   ٣/٣/٣/٥
من الالعب المشارك في المباراة التي حدث فیھا 
االعتراض ، وفي منافسة الفرق یجوز تقدیم 
االعتراض فقط من رئیس الفریق المشارك في 

  .المباراة التي حدث فیھا االعتراض 
  

فیما یتعلق بمسألة تفسیر القوانین أو القواعد   ٣/٣/٣/٦
الصادرة عن قرار الحكم العام ، أو فیما یتعلق 
بمسألة سیر البطولة أو المباراة الصادر عن قرار 
اللجنة المنظمة للبطولة ، فإنھ یجوز لصاحب الحق 
ً للفریق  ً أو رئیسا في االعتراض سواء كان العبا

خالل االتحاد التابع لھ للنظر أن یقدم اعتراضاً من 
بل لجنة قواعد االتحاد الدولي لكرة  فیھ من قِ

  .الطاولة 
  
تقوم لجنة القواعد بتعمیم قاعدة إرشادیة للقرارات   ٣/٣/٣/٧

المستقبلیة وھذه القواعد اإلرشادیة قد تكون بدورھا 
بل أي اتحاد إلى المجلس أو  محل اعتراض من قِ

لدولي ، إال أن ذلك ال الجمعیة العمومیة لالتحاد ا
یجب أن یؤثر على قرار الحكم العام المسؤول أو 

  .اللجنة اإلداریة المسؤولة النھائي 
  
  ـ:ةاراــبملا ريس    ٣/٤
  :ةـجيتنلا نالعإ   ٣/٤/١
یعلن الحكم النتیجة فور انتھاء الكرة الملعوبة بعد   ٣/٤/١/١

  .إتمام تداول الكرة أو أي لحظة ممكنة عندھا 
  
یجب على الحكم عند إعالن النتیجة خالل الشوط   ٣/٤/١/١/١

بل الالعب  أن یعلن أوالً عدد النقاط المسجلة من قِ
أو الزوجي صاحب الحق في أداء ضربة اإلرسال 
في فترة التداول التالیة من الشوط ثم یعلن عدد 
النقاط المسجلة من ِقبل الالعب أو الزوجي 

  .المنافس 
  

وكذلك حینما یتوجب تغییر في بدایة الشوط   ٣/٤/١/١/٢
أن یشیر / المرسل فعلى الحكم وبعد أن یعلن العدد 

إلى المرسل الذي سیرمي اإلرسال التالي ویجوز 
  .لھ أن یعلن اسمھ 

  

على حكم المباراة في نھایة أي شوط إعالن اسم   ٣/٤/١/١/٣
الالعب أو الزوجي  الفائز ثم یعلن بعد ذلك النقاط 

لزوجي الفائز ثم عدد نقاط التي سجلھا الالعب أو ا
  .الالعب أو الزوجي الخاسر 

  
یجوز للحكم باإلضافة إلى إعالن النتیجة أن یشیر   ٣/٤/١/٢

  .بیدیھ للتعبیر عن قراراتھ 
  
عندما یتم تسجیل نقطة یجوز للحكم أن یرفع   ٣/٤/١/٢/١

األقرب إلى الالعب أو الزوجي  الفائز  ذراعھ
 أفقیا لذراعھ بحیث یكون الجزء العلويةطقنلاب 

  .والجزء األمامي عمودیا والید مقبوضة لألعلى 
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3.4.1.2.2 When for any reason the rally is a let, he may raise 
his hand above his head to show that the rally 
has ended. 

 

3.4.1.3 The score and, under the expedite system, the 
number of strokes shall be called in English or in 
any other language acceptable to both players 
or pairs and to the umpire. 

 
3.4.1.4 The score shall be displayed on mechanical or 

electrical indicators so that it is clearly visible to 
the players and the spectators. 

 
3.4.1.5 When a player is formally warned for bad behavior, a 

yellow marker shall be placed on or near the 
score indicator. 

 
 
3.4.2 Equipment 
 
3.4.2.1 Players shall not choose balls in the playing area. 
 
3.4.2.1.1 Wherever possible players shall be given the 

opportunity to choose one or more balls before 
coming to the playing area and the match shall be 
played with one of these balls, taken at random by 
the umpire. 

 
3.4.2.1.2 If a ball has not been chosen before players come 

to the playing area, the match shall be played with 
a ball taken at random by the umpire from a box of 
those specified for the competition. 

 
3.4.2.1.3 If a ball is damaged during a match, it shall be 

replaced by another of those chosen before the 
match or, if such a ball is not available, by one 
taken at random by the umpire from a box of 
those specified for the competition. 

 
3.4.2.2 The racket covering shall be used as it has been 

authorised by the ITTF without any physical, 
chemical or other treatment, changing or 
modifying playing properties, friction, outlook, 
colour, structure, surface, etc. 

 
 
3.4.2.3 A racket shall not be replaced during an individual 

match unless it is accidentally damaged so badly 
that it cannot be used; if this happens the 
damaged racket shall be replaced immediately by 
another which the player has brought with him to 
the playing area or one which is handed to him in 
the playing area. 

 
 

  
عندما یتقرر إعادة فترة اللعب یجوز للحكم رفع یده   ٣/٤/١/٢/٢

  .إلى أعلى رأسھ إشارة إلى انتھاء فترة اللعب 
  
النتیجة ، وعدد الضربات في نظام التعجیل یجب   ٣/٤/١/٣

 أن یوضح باللغة اإلنجلیزیة أو بأي لغة أخرى
تكون مقبولة لكال الالعبین أو الزوجین وكذلك 

  .لحكم المباراة 
  
یجب إظھار النتیجة على لوحات أو عدادات یدویة   ٣/٤/١/٤

أو كھربائیة بحیث تكون واضحة لالعبین 
  .وللمتفرجین 

  
ً إنذار الالعب لسوء السلوك فإنھ   ٣/٤/١/٥ عندما یتم رسمیا

 یجب وضع الكارت األصفر بجانب العداد ومن
  .جھة الالعب المخالف 

  
  

  :تاودألا    ٣/٤/٢
ال یسمح لالعبین باختیار الكرات داخل منطقة   ٣/٤/٢/١

  .اللعب 
حیثما كان ممكناً فإنھ یسمح لالعبین اختیار كرة أو   ٣/٤/٢/١/١

أكثر قبل الدخول إلى منطقة اللعب ویتم لعب 
المباراة بإحدى ھذه الكرات یتناولھا الحكم بطریقة 

  .عشوائیة 
  
إذا لم یتم اختیار كرة قبل دخول الالعبین إلى   ٣/٤/٢/١/٢

منطقة اللعب ، فتلعب المباراة بكرة یتناولھا الحكم 
بطریقة عشوائیة من صندوق الكرات المخصص 

  .ةلوطبلل 
  
إذا كسرت الكرة خالل المباراة فتستبدل بأخرى   ٣/٤/٢/١/٣

من الكرات المختارة قبل المباراة ، إذا لم یتوفر 
من صندوق ) كرة ( ات فیختار الحكم عشوائیاً رك

  .الكرات المعتمدة للبطولة 
  
  
المضارب  كما ھو  أغطیةیجب استعمال   ٣/٤/٢/٢

مصرح بھا من قبل االتحاد الدولي لكرة 
كیماویة  أوتغیرات عضویة  أیةالطاولة دون 

صئاصخل   أخرىمعالجات  أوتغیرات  أیة أو
، الھیكل ، ون الل، المظھر ،لالحتكاك ، اللعب 

  الخ ... السطح 
  

یجب أال یستبدل المضرب خالل المباراة الفردیة إال     ٣/٤/٢/٣
ً وبشكل سیئ وال یمكن استعمالھ  إذا تحطم عرضیا
فیتم استبدالھ فوراً بمضرب آخر یكون قد أحضره 
معھ إلى منطقة اللعب أو بأي مضرب یسلم إلیھ 

  .داخل منطقة اللعب 
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3.4.2.4 Unless otherwise authorized by the umpire, players 

shall leave their rackets on the table during 
intervals. 

 
3.4.3 Practice 
 
3.4.3.1 Players are entitled to practice on the match table for 

up to 2 minutes immediately before the start of a 
match but not during normal intervals; the specified 
practice period may be extended only with the 
permission of the referee. 

 
3.4.3.2 During an emergency suspension of play the referee 

may allow players to practice on any table, including 
the match table. 

 
3.4.3.3 Players shall be given reasonable opportunity to 

check and to familiarize themselves with any 
equipment which they are to use, but this shall not 
automatically entitle them to more than a few practice 
rallies before resuming play after the replacement of a 
damaged ball or racket. 

 
3.4.4 Intervals 
3.4.4.1       Play shall be continuous throughout an individual 

match except that any player is entitled to 
   
3.4.4.1.1   an interval of up to 1 minute between successive 

games of an individual match;  
 
3.4.4.1.2  brief intervals for towelling after every 6 points 

from the start of each game and at the change of 
ends in the last possible game of a an individual 
match.  

 
3.4.4.2      A player or pair may claim one time-out period of 

up to 1 minute during an individual match. 
  
 

3.4.4.2.1 In an individual event the request for a time-out 
may be made by the player or pair or by the 
designated adviser; in a team event it may be 
made by the player or pair or by the team captain. 

 
3.4.4.2.2 If a player or pair and an adviser or captain 

disagree whether a time-out is to be taken, the 
final decision shall be made by the player or pair 
in an individual event and by the captain in a team 
event. 

 
3.4.4.2.3 The request for a time-out, which can be made only 

between rallies in a game, shall be indicated by 
making a "T" sign with the hands. 

. 
 
 

  
اء التفویض من الحكم ، یجب على الالعبین نثتساب  ٣/٤/٢/٣

أن یتركوا مضاربھم فوق الطاولة خالل فترات 
  .الراحة 

  :نيرمتلا    ٣/٤/٣
  
لالعبین الحق في التمرین على طاولة المباراة لمدة   ٣/٤/٣/١

دقیقتین مباشرة قبل بدء المباراة ولكن لیس أثناء 
وقت الراحة في المباراة ، ویجوز تمدید فترة 

  .رین المحدد بتصریح من الحكم العام فقط التم
  
أثناء التعلیق الطارئ للعب فإنھ یجوز للحكم العام   ٣/٤/٣/٢

السماح لالعبین بالتمرین على أي طاولة بما فیھا 
  .طاولة المباراة 

  
یجب منح الالعبین فرصة معقولة للفحص أو   ٣/٤/٣/٣

التمرس على أي أدوات سوف یستخدمونھا ولكن 
طیھم حقاً تلقائیاً في أكثر من بضع فترت ذلك ال  یع

لعب تدریبیة قبل استئناف اللعب عقب استبدال كرة 
  .مكسورة أو مضرب 

  

  :بعللا فقوت   ٣/٤/٤
عدا  الفردیة یجب أن یستمر اللعب خالل المباراة  ٣/٤/٤/١

  ــ:الحاالت التي یحق ألي العب بھا وھي 
  

شواط المتتالیة دقیقة واحدة بین األ) ١(توقف لمدة   ٣/٤/٤/١/١
  .الفردیة  للمباراة

  
ست نقاط من ) ٦(توقف بسیط للتنشیف بعد كل   ٣/٤/٤/١/٢

بدایة كل شوط ، وكذلك عند تغییر جھتي اللعب في 
  . الفردیة الشوط الفاصل للمباراة

  
یمكن لالعب أو الزوجي المطالبة بوقت مستقطع   ٣/٤/٤/٢

   لفرديا لمرة واحدة خالل مباراةودقیقة ) ١(ولغایة 

  
یمكن المطالبة بالوقت المستقطع  في مسابقة الفردي   ٣/٤/٤/٢/١

بواسطة الالعب أو الزوجي  أو الناصح المعتمد 
أما في مسابقة الفرق فیمكن المطالبة أن تكون من 

بل الالعب أو الزوجي أو رئیس الفریق    .قِ
  
الالعب أو الزوج مع المدرب  أو  اختلفإذا    ٣/٤/٤/٢/٢

یق حول طلب الوقت المستقطع فسیكون رئیس الفر
القرار النھائي لالعب أو الزوج في مسابقة الفردي 

  .، ولرئیس الفریق في مسابقة الفرق 
  
بین تداول یمكن المطالبة بالوقت المستقطع فقط   ٣/٤/٤/٢/٣

عندما تكون الكرة خارج اللعب خالل الشوط 
اللعب ویجب أن تكون باإلشارة بالیدین على شكل 

T   
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3.4.4.2.4 On receiving a valid request for a time-out the 

umpire shall suspend play and shall hold up a 
white card with the hand on the side of the 
player or pair who requested it; the white 
card or another appropriate marker shall be 
placed on the court of that player or pair. 

 
3.4.4.2.5 The white card shall be removed and play resumed 

as soon as the player or pair making the request 
is ready to continue or at the end of 1 minute, 
whichever is the sooner. 

 
3.4.4.2.6 If a valid request for a time-out is made 

simultaneously by or on behalf of both players or 
pairs, play will resume when both players or pairs 
are ready or at the end of 1 minute, whichever is 
the sooner, and neither player or pair shall be 
entitled to another time-out during that individual 
match. 

 
3.4.4.3  There shall be no intervals between successive 

individual matches of a team match except that a 
player who is required to play in successive 
matches may claim an interval of up to 5 minutes 
between those matches. 

 
3.4.4.4      The referee may allow a suspension of play, of 

the shortest practical duration, and in no 
circumstances more than 10 minutes, if a player is 
temporarily incapacitated by an accident, provided 
that in the opinion of the referee the suspension is 
not likely to be unduly disadvantageous to the 
opposing player or pair 

 
3.4.4.5   A suspension shall not be allowed for a disability 

which was present or was reasonably to be 
expected at the beginning of the match, or where 
it is due to the normal stress of play; disability 
such as cramp or exhaustion, caused by the 
player's current state of fitness or by the manner 
in which play has proceeded, does not justify such 
an emergency suspension, which may be allowed 
only for incapacity resulting from an accident, 
such as injury caused by a fall. 

 
3.4.4.6 If anyone in the playing area is bleeding, play shall 

be suspended immediately and shall not resume 
until that person has received medical treatment 
and all traces of blood have been removed from 
the playing area. 

3.4.4.7 Players shall remain in or near the playing area 
throughout an individual match, except with the 
permission of the referee; during intervals 
between games and time-outs they shall remain 
within 3 meters of the playing area, under the 
supervision of the umpire. 

  
یقوم الحكم بتعلیق المباراة في حالة المطالبة   ٣/٤/٤/٢/٤

بالید  )الكارت األبیض ( عفرب  بالوقت المستقطع
طلب الوقت  التي باتجاه الالعب أو الزوجي الذي

 أيویوضع  الكارت األبیض أو  –المستقطع 
عالمة مناسبة أخرى  على ملعب ذاك الالعب أو 

  الزوجي 
  

واستمرار اللعب ) الكارت األبیض ( یجب إعادة   ٣/٤/٤/٢/٥
حالما استعد الالعب أو الزوجي الذي طالب 

) ١(بالوقت المستقطع  الستمرار اللعب أو لغایة 
  .دقیقة واحدة أیھما أسبق 

  

إذا طلب وقت مستقطع نیابة عن أو بواسطة كال   ٣/٤/٤/٢/٦
الالعبین أو الزوجین في نفس الوقت ، فیستأنف 

قة واحدة ، أو عندما یستعد كال اللعب بعد انتھاء دقی
الالعبین أو الزوجین لذلك أیھما أسبق ، ولن یكون 
حینئذ من حق أي العب أو زوج الحصول على 

  .وقت مستقطع آخر أثناء تلك المباراة الفردیة 
  
ال یجوز توقف اللعب بین المباریات الفردیة المتتالیة   ٣/٤/٤/٣

ُ لالعب ی..  إالخالل مباریات الفرق  ب منھ ال بلط ع◌ْ ل◌ِ
حیث یحق لھ التوقف عن  تین متتالیتین في مبار

  دقائِق بین تلك المباریاتِ  ٥فترةَ بحدود اللعب 
  
  

  

یجوز للحكم العام السماح بتعلیق  اللعب ألقصر   ٣/٤/٤/٤
فترة ممكنة على أن ال تزید في أي حال عن عشرة 
دقائق في حالة تعرض الالعب لحادث یسلبھ القدرة 

بصفة مؤقتة بشرط أال یكون مثل ھذا  على اللعب
التوقف في تقدیر الحكم العام مضراً بالالعب أو 

  .الزوجي الخصم 
  
ال یجوز السماح بتعلیق اللعب في حالة وجود عجز   ٣/٤/٤/٤

متوقع حدوثھ منذ بدایة المباراة ، أو نتیجة اإلجھاد 
من اللعب ، أما العجز الناتج عن التقلص العضلي 

بب لیاقة الالعب البدنیة وقتئذ أو أو اإلرھاق بس
الطریقة التي جرى بھا  اللعب فال تبرر منح فترة 
توقف طارئة والتي  ال یسمح بھا إال عند فقد القدرة 
على اللعب نتیجة حادث ، كاإلصابة التي تحدث 

  .لالعب نتیجة سقوطھ 
  
إذا تعرض أي شخص لنزیف في منطقة اللعب   ٣/٤/٤/٥

اً وال یستكمل إال بعد یتلقى فیجب تعلیق اللعب فور
ھذا الشخص العالج الطبي وأن تزال جمیع آثار 

  .الدماء من منطقة اللعب 
  
یجب على الالعبین البقاء داخل ساحة اللعب أو   ٣/٤/٤/٦

ً منھا خالل المباراة الفردیة وبغیر تصریح  قریبا
من الحكم العام فال یسمح بمغادرتھا ویبقى 

 توالوق األشواطبین  الالعبون خالل توقف اللعب
المستقطع  متواجدین  في حدود ثالثة أمتار عن 

  ساحة اللعب وتحت مراقبة الحكم 
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3.5 DISCIPLINE 
 
3.5.1 Advice 
3.5.1.1 In a team event, players may receive advice from 

anyone. 
 
3.5.1.2 In an individual event, a player or pair may receive 

advice only from one person, designated 
beforehand to the umpire, except that where the 
players of a doubles pair are from different 
Associations each may designate an adviser, but 
with regard to 3.5.1 and 3.5.2 these two advisors 
shall be treated as a unit; if an unauthorized person 
gives advice the umpire shall hold up a red card and 
send him away from the playing area. 

 
 
 
 

3.5.1.3  Players may receive advice only during the intervals 
between games or during other authorized 
suspension of play, and not between the end of 
practice and the start of a match; if any authorized 
person gives advice at other times the umpire shall 
hold up a yellow card to warn him that any further 
such offence will result in his dismissal from the 
playing area. 

 
3.5.1.4  After a warning has been given, if in the same team 

match or the same match of an individual event 
anyone again gives advice illegally, the umpire shall 
hold up a red card and send him away from the 
playing area, whether or not he was the person 
warned. 

 
 

3.5.1.5  In a team match the dismissed adviser shall not be 
allowed to return, except when required to play, and 
he shall not be replaced by another adviser until the 
team match has ended; in an individual event he 
shall not be allowed to return until the individual 
match has ended. 

 
3.5.1.6  If the dismissed adviser refuses to leave, or returns 

before the end of the match, the umpire shall 
suspend play and report to the referee. 

 
3.5.1.7 These regulations shall apply only to advice on play 

and shall not prevent a player or captain, as 
appropriate, from making a legitimate appeal nor 
hinder a consultation with an interpreter or 
Association representative on the explanation of a 
juridical decision. 

 
 
 
 
 

  

  :طابضنالاو ماظنلا    ٣/٥
  حصنلا  ٣/٥/١
بل   ٣/٥/١/١ في مباریات الفرق یمكن تقدیم النصیحة من قِ

  .أي شخص 
  
یجوز لالعب أو الزوج :  في مباریات الفردي   ٣/٥/١/٢

ن قِبل شخص واحد فقط یتم تحدیده تلقي النصیحة م
للحكم قبل المباراة باستثناء أن یكون الزوج من 
اتحادات مختلفة فیحق لكل منھما تعیین ناصح لھ ، 

 وھذان ٣/٥/٢ – ٣/٥/١المادتین  بتطبیقولكن 
الناصحان یعامالن كوحدة واحدة وإذا قام أي 
شخص غیر مصرح لھ بتقدیم النصیحة فیرفع 

  .لحمراء ویبعده عن منطقة اللعب الحكم البطاقة ا
  
  
یحوز لالعبین تلقي النصائح ـ فقط ـ أثناء توقف   ٣/٥/١/٣

واط وأثناء تعلیق اللعب المصرح اللعب بین األش
ولكن لیس بین نھایة فترة التمرین وبدایة اللعب   ھب

في المباراة ، فإذا قام الشخص المصرح لھ بإعطاء 
ا فعلى الحكم نصائح في غیر األوقات المسموح بھ

أن یرفع كارت أصفر لینذره بأن أي تكرار لمثل 
تلك المخالفة سوف ینتج عنھ طرده من منطقة 

  .اللعب 
  
بعد إعطاء اإلنذار ، إذا قام أي شخص بتقدیم   ٣/٥/١/٤

نصیحة في نفس مباراة الفریق أو نفس مباراة 
الفردي بطریقة غیر قانونیة فیجب على الحكم 

اء وإخراجھ من منطقة اللعب إظھار البطاقة الحمر
سواء كان ھذا الشخص الذي سبق إنذاره أو . 

  .شخص غیره 
  
في مباریات الفرق فإن معطي النصیحة المستبعد   ٣/٥/١/٥

من منطقة اللعب ال یسمح لھ بالعودة إال إذا كان 
بناصح آخر حتى  استبدالھمطلوباً للعب ،وال یجوز 

فردي فال یسمح نھایة مباراة الفریق ، وفي مباراة ال
  .لھ بالعودة حتى انتھاء المباراة الفردیة 

  
إذا رفض معطي النصیحة غیر المسموح بھا   ٣/٥/١/٦

المغادرة أو إذا عاد قبل نھایة المباراة فیجب على 
  .الحكم تعلیق اللعب وتقریر ذلك إلى الحكم العام 

  
تنطبق ھذه القواعد فقط على النصیحة التي تتعلق       ٣/٥/١/٧

ام  اإلمكانبقدر اللعب وال یوجد في ھذه القواعد ب
تقدیم لیمنع الالعب أو رئیس الفریق لالستشارة 

االستشارة مع المترجم  ةقاعإلوال احتجاج رسمي 
  .قرار قانوني   لتفسیر أو ممثل اتحاده 
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3.5.2 Misbehavior 
3.5.2.1 Players and coaches or other advisers shall refrain 

from behavior that may unfairly affect an opponent, 
offend spectators or bring the sport into disrepute, 
such as abusive language, deliberately breaking the 
ball or hitting it out of the playing area, kicking the 
table or surrounds and disrespect of match officials. 

 
 
 
3.5.2.2 If at any time a player or coach or other advisers 

commits a serious offence the umpire shall suspend 
play and report immediately to the referee; for less 
serious offences the umpire may, on the first 
occasion, hold up a yellow card and warn the 
offender that any further offence is liable to incur 
penalties. 

 
3.5.2.3 Except as provided in 3.5.2.2 and 3.5.2.5,  if a player 

who has been warned commits a second offence in 
the same individual match or team match, the 
umpire shall award 1 point to the offender's 
opponent and for a further offence he shall award 2 
points, each time holding up a yellow and a red card 
together. 

 
3.5.2.4   If a player against whom 3 penalty points have been 

awarded in the same individual match or team 
match continues to misbehave, the umpire shall 
suspend play and report immediately to the referee. 

 
3.5.2.5 If a player changes his racket during an individual 

match when it has not been damaged, the umpire 
shall suspend play and report to the referee. 

 
3.5.2.6 A warning or penalty incurred by either player of a 

doubles pair shall apply to the pair, but not to the 
non-offending player in a subsequent individual 
match of the same team match; at the start of a 
doubles match the pair shall be regarded as having 
incurred the higher of any warnings or penalties 
incurred by either player in the same team match. 

 
3.5.2.7  Except as provided in 3.5.2.2, if a coach or other 

advisers  who has been warned commits a further 
offence in the same individual match or team match, 
the umpire shall hold up a red card and send him 
away from the playing area until the end of the team 
match or, in an individual event, of the individual 
match. 

 
3.5.2.8 The referee shall have power to disqualify a player 

from a match, an event or a competition for seriously 
unfair or offensive behavior, whether reported by the 
umpire or not; as he does so he shall hold up a red 
card. 

  :كولسلا ءوس    ٣/٥/٢
أن أو ناصحین آخرین  على الالعبین والمدربین  ٣/٥/٢/١

ن كل سوء سلوك قد یكون لھ أثر سيء یمتنعوا ع
على المنافس أو یستعدي المتفرجین أو یسيء إلى 

التلفظ بألفاظ غیر : سمعة اللعبة والریاضة ، مثل 
كسر الكرة عمداً أو رمیھا خارج  مھذبة ،  أو

منطقة اللعب أو ركل الطاولة أو الحواجز أو عدم 
  .احترام قضاة المباراة 

 
 أو ناصحین آخرین عب أو المدربإذا ارتكب الال  ٣/٥/٢/٢

إساءة بالغة الخطورة في أي وقت فعلى الحكم أن 
یعلق اللعب  ویبلغ الحكم العام في الحال ، أما في 
المخالفة األقل خطورة فعلى الحكم في المرة 
األولى أن یرفع كارت أصفر لینذر المخالف بأن 

 .أي تكرار لذلك سوف یعرضھ للجزاء 
  

  
  ٣/٥/٢/٥و  ٣/٥/٢/٢ء ما ورد بالبندین انثتساب  ٣/٥/٢/٣

إذا قام الالعب الذي سبق إنذاره بارتكاب مخالفة 
ثانیة في نفس مباراة الفردي أو مباراة الفرق فعلى 
الحكم أن یمنح نقطة واحدة لصالح المنافس فإذا 
صدرت إساءة تالیة فعلیھ أن یمنح نقطتین وفي كل 

 ً   . مرة یرفع الكارتین األصفر واألحمر معا
  
نقاط جزاء في ) ٣(الالعب الذي احتسبت ضده   ٣/٥/٢/٤

نفس مباراة الفردي أو مباراة الفرق واستمر  في 
سوء سلوكھ ، فعلى الحكم أن یوقف اللعب ویبلغ 

  الحكم العام حاال 
  
إذا قام الالعب بتبدیل مضربھ خالل مباراتھ   ٣/٥/٢/٥

الفردیة ولم یكن مضربھ قد تحطم فعلى الحكم 
  .المباراة وإبالغ الحكم العام حاالً تعلیق 

  

اإلنذار أو العقوبة ألحد العبي ثنائي الزوجي   ٣/٥/٢/٦
ینطبق على الثنائي بأكملھ ، ولكن لیس على 
الالعب الغیر مخالف في مباراتھ الفردیة التالیة في 
نفس مباراة الفرق ، عند بدایة مباراة الزوجي 

زاء تلقاه یعتبر ثنائي الزوجي حاصالً على أعلى ج
  .أي منھم في نفس مباراة الفرق 

  
إذا قام   ٣/٥/٢/٢باستثناء ما ورد  في البند   ٣/٥/٢/٧

الذي سبق إنذاره أو ناصحین آخرین المدرب 
بارتكاب مخالفة ثانیة في نفس المباراة الفردیة أو 
مباراة الفرق فعلى الحكم أن یرفع كارت أحمر 

یة مباراة ویطرده بعیداً عن ساحة اللعب حتى نھا
الفرق ، أو نھایة مباراة الفردي في مسابقة الفردي 

.  
الحكم العام لھ سلطة حرمان الالعب من مباراة أو   ٣/٥/٢/٨

من مسابقة أو من بطولة بأكملھا بسبب سلوك 
بل .. عدواني أو خطأ جسیم  سواء تم إبالغھ من قِ

الحكم أم ال ، وعندما یقرر ذلك فعلیھ أن یرفع 
  . الكارت األحمر
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3.5.2.9   If a player is disqualified from 2 matches of a team 
or individual event he shall automatically be 
disqualified from that team event or individual 
competition. 

 
3.5.2.10 The referee may disqualify for the remainder of a 

competition anyone who has twice been sent away 
from the playing area during that competition. 

 

3.5.2.11 Cases of very serious misbehavior shall be reported 
to the offender's Association. 

 
 

3.5.3    Good Presentation 
  

3.5.3.1 Players, coaches and officials shall uphold the object 
of good presentation of the sport; in particular 
players have to do their utmost to win a match and 
shall not withdraw except for reasons of illness or 
injury.   

 
3.5.3.2 Any player who deliberately fails to comply with these 

principles shall be disciplined by total or partial loss 
of prize money in prize events and/or by suspension 
from ITTF events.  

 
3.5.3.3 In the event of complicity proven against any adviser 

or official the relevant national Association is also 
expected to discipline this person.  

 

 
3.5.3.4 A Disciplinary Panel appointed by the Executive 

Committee, consisting of 4 members and a 
chairman, shall decide on whether an infringement 
committed and if necessary on appropriate 
sanctions; this Commission shall decide according 
to directives given by the Executive Committee.  

 
3.5.3.5 An appeal against the Disciplinary Panel’s decision 

may be made by the disciplined player, adviser or 
official within 15 days to the ITTF Executive 
Committee whose decision on the matter shall be 
final.  

 
 
 

  
إذا حرم الالعب من مباراتین في مسابقة الفرق أو   ٣/٥/٢/٩

الفردي ، فسیحرم تلقائیاً من اللعب في ذلك 
  .المسابقة للفرق أو الفردي 

  
  

یجوز للحكم العام حرمان أي شخص من بقیة   ٣/٥/٢/١٠
البطولة إذا تم طرده من ساحة اللعب مرتین في 

  .تلك المسابقة 
  

سلوك الجسیم یتعین إبالغھا إلى حاالت سوء ال  ٣/٥/٢/١١
  .االتحاد التابع لھ المخطئ 

  
  

  جیدالتقدیم ال          ٣/٥/٣
   

 واإلداریین المدربینو نالالعبییجب على     ٣/٥/٣/١
دوَن أن َ التقدیِم الجیِد للریاضِة؛ بشكل  ھدفیُؤیّ

ْبذلوا أقصى ما یمكن  نالالعبیىلع خاص  أَْن یَ
ن أالمباراة ولفوز بالل سبابِ ألسحبوا ماعدا یَ

 .اإلصابةالمرِض أَو 
 
خفُق في      ٣/٥/٣/٢ إلى ھذه المبادِئ  االمتثالأّي العب الذي یُ

بتعمد َسیُعاقُب بالخسارِة الكلیِّة أَو الجزئیِة ِمْن 
أَو / الجائزِة وحفل توزیع الجائزة المالیِة في 

 .ITTF مسابقات يف مشاركتھ بتعلیقِ 
 
◌َ  إذا      ٣/٥/٣/٣  إداريأَو  حصانضّد أّي  التواطؤةلاح يف   تبث

ُع أیضاً یُ  فإنھالعالقة و وطني ذ التحاد منھ توقّ
 .ھذا الشخصِ ىلع  ةبوقع

 
◌َ تأدیبیة الةنجل ال    ٣/٥/٣/٤  وتتألف مناللجنة التنفیذیِة، نم  نیّْ عت

أن ھناك اقتراف  فیما قّررُ وتُ أعضاء ورئیس،  ٤
وباِت المالئمِة؛ العقذختت  یاِ ضروركان  وإذاوتعدي 

قّرُر طبقاً للتوجیھاِت  اللجنة نم  المعطاةھذه اللجنِة تُ
 .التنفیذیةِ 

 
 یمكن أن یقدمضّد قراِر اللجنِة التأدیبیِة  االحتجاج     ٣/٥/٣/٥

 اإلداريأَو  الناصحِمن قِبل الالعِب المنضبِط أو 
ي تال ITTF يف  لجنة التنفیذیةِ الیوم إلى  ١٥خالل 

ُكوُن نھائیقرارھا على ا ◌َ لمسألِة َسیَ   .ا
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